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نقلقولازمارکس
کمونیست ها از پنهان کردن مقاصد و نظریات خویش عار ندارند. 

آنها آشکارا اعالم میدارند که تنها از طریق واژگونی قهرآمیز 
همه نظامات اجتماعی گذشته، دستیابی به هدف های شان میسر است. 

بگذار طبقات حاکم از اندیشه انقالبی کمونیستی بر خود بلرزند،
کارگران در این میان چیزی جز زنجیر های خود را از دست نمی دهند، 

ولی جهانی را بدست خواهند آورند. 

نقلقولازلنین
شرط اساسی برای تدارک پیروزی کامل پرولتاریا، 

پیش بردن مبارزه ای طوالنی، رزمنده و بی رحمانه بر علیه 
فرصت طلبی، رفرمیزم، سوسیال-شوونیزم و 

تاثیرات و جریانات دیگر بورژوایی است. این تاثیرات و جریانات 
به لحاظ آنکه پرولتاریا در محیط سرمایه داری بسر می برد، 

اجتناب ناپذیر می باشد. بدون پیشبرد این مبارزه،
 بدون آنکه از پیش پیروزی بر اپورتونیزم 

در جنبش کارگری کامال مسلم شود، نمی تواند به هیچ وجه 
صحبتی در مورد دیکتاتوری پرولتاریا در میان باشد. 

نقلقولازمائوتسهدون
در نهایت امر سیستم سوسیالیستی جانشین رژیم سرمایه داری می شود، 

و این قانون عینی و مستقل از خواست بشریست. 
هر قدر هم مرتجعین برای بازداشتن 

چرخ تاریخ در حرکت رو به رشد خود کوشش نمایند، 
انقالب دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست و الزاما پیروزمند خواهد بود. 
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هنوز.در.مرحله.مبارزه.خودبخودی.بود،.ماشین.ها.را.خرد.می.کرد.یا.مثال.

فالن.سرمایه.دار.را.مسئول.قلمداد.کرده.و.انگشت.روی.او.می.گذاشت..در.

آن.حال.پرولتاریا.فقط.طبقه.ای.در.خود.بود..ولی.با.ترقی.و.رشــد.مداوم.

صفوف.پرولتاریا،.ســطح.شناخت.و.ظرفیت.تشــکیالتی.او.برای.مقابله.با.
بورژوازی.به.تدریج.بیشتر.شد..

در.ســال.های.ســی.وچهل.قرن.نوزدهم.در.اروپای.غربی.ســه.جنبش.

کارگری.وســیع.بوجــود.آمد؛.ایــن.جنبش.ها.عبارت.بودنــد.از.دو.قیام.

مسلحانه.ی.کارگران.ابریشم.بافی.لیون.در.فرانسه،.جنبش.چارتیست.ها.در.

انگلســتان؛.و.شورش.کارگران.نساج.ســلیزی.در.آلمان..این.مبارزات.که.

اروپا.را.به.لرزه.درآورد.نشــان.می.دهد.که.جنبش.کارگری.در.آن.تاریخ.
وارد.مرحله.جدیدی.شده.است..
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کارگران.شهر.لیون.در.فرانسه.در.نوامبر.1831.دست.به.قیام.مسلحانه.

زدند..در.آن.زمان.لیون.مرکز.صنایع.ابریشم.فرانسه.بود..در.آنجا.توده.های.

کارگری.تحت.ســتم.وحشیانه.کارفرمایان.و.واسطه.ها.بسر.می.بردند..آنها.

مجبــور.بودند.15.تا.18.ســاعت.در.روز.کار.کنند.و.در.عین.حال.حقوق.

شــان.به.زحمت.کفاف.خریدن.یک.گرده.نان.را.می.داد..کارگران.جوان.

و.قوی.در.اثر.کار.مشــقت.بار.به.ســرعت.تحلیل.می.رفتند.و.به.پوست.و.

اســتخوان.تبدیل.می.شدند.و.به.انواع.و.اقســام.بیماری.ها.مبتال.می.گشتند؛.

زندگی.فرزندان.شان.از.این.هم.فالکتبارتر.بود..خیلی.از.آنها.هر.ساله.در.

ســنین.پایین.می.مردند،.اکثریت.فرزنــدان.کارگران.بعلت.خرابی.و.بدی.

بهداشت.و.مداوا.پیش.از.ده.سالگی.هالک.می.شدند..کارگران.حتی.دیگر.

نمی.توانستند.زنده.بمانند..در.ماه.اکتبر.6000.کارگر.ریسنده.کارفرمایان.

را.مجبــور.کردند.که.به.باال.بردن.دســتمزد.تن.در.دهند..ولی.کارفرما.به.

عهد.خود.وفا.نکرد.و.همین.باعث.برانگیختن.خشم.کارگران.گردید..آنان.

در.روز.21.نوامبر.دســت.به.اعتصاب.همراه.با.تظاهرات.زدند.که.بشدت.

توســط.پلیس.ســرکوب.گردید..کارگران.جان.بر.لب.بیدرنگ.اسلحه.به.

دســت.گرفته.و.در.مقابل.تحریکات.پلیس.و.ســرمایه.داران.دست.به.قیام.

زدنــد..کارگران.شورشــی.بر.روی.درفش.خود.نوشــته.بودند:.»زندگی.

کردن.با.کار.یا.مردن.در.حال.نبرد«..این.ســوگند.آنها.را.تشــجیع.نمود.

تــا.دلیرانه.بر.علیه.دشــمن.مبارزه.نمایند.و.پس.از.ســه.روز.نبرد.خونین،.

کارگران.شورشی.موفق.به.اشغال.شهرداری.شدند..در.آن.زمان،.کارگران.

به.علت.نفوذ.اندیشــه.سوســیالیزم.تخیلی.هنوز.به.اهمیت.بی.حد.و.حصر.

کســب.قدرت.واقف.نبودند،.و.بنابر.این.کارمندان.دســتگاه.اداری.قبلی.

را.بر.کنار.نســاختند.و.اجازه.دادند.که.رییس.پلیس.مرتجع.همچنان.بر.سر.

کار.باقی.بماند.و.تنها.به.تشــکیل.کمیته..ای.از.کارگران.که.مامور.نظارت.
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و.کنتــرول.فعالیت.هــای.حکومت.محلی.بود.اکتفــا.کردند..بدین.ترتیب.

مرتجعین.فرصت.نفس.تازه.کردن.پیدا.نمودند.و.سریعا.از.پاریس.نیروهای.
کمکی.احضار.نموده.و.قیام.را.بیرحمانه.سرکوب.کردند..

کارگران.صنایع.ابریشم.لیون،.در.اوایل.1834.برای.مبارزه.و.مخالفت.

با.تصویب.نامه.دولتــی.که.اجتماعات.و.اتحادیه.های.کارگری.را.قدغن.و.

ممنــوع.می.کرد.و.همچنین.برای.آزاد.ســاختن.و.نجات.رهبران.اعتصاب.

که.زندانی.شــده.بودند.مجددا.قیام.نمودند.و.دســت.به.نبرد.دالورانه.بر.

علیه.نیروهای.پلیس.زدند..در.طول.این.قیام.کارگران.خواســتار.استقرار.

جمهوری.سوسیالیستی.شدند.و.همین.امر.به.این.قیام.جنبه.ی.کامال.سیاسی.

داد..با.همه.ی.اینها.دولت.و.ســرمایه.داران.از.مدتی.پیشــتر.خود.را.آماده.

این.شــورش.کارگری.نموده.بودند..گارگران.علیه.دشــمنی.که.از.لحاظ.

کمیت.و.اســلحه.برتری.داشت.شجاعت.عظیمی.از.خود.نشان.دادند..ولی.

عدم.تناســب.قوا.که.سخت.نابرابر.بود.آنها.را.مجبور.به.عقب.نشینی.کرد..

چنــد.کارگری.که.تا.به.آخر،.آخریــن.مواضع.را.حفظ.کرده.بودند.با.از.

خودگذشــتگی.و.فداکاری.زندگی.خود.را.فــدا.نمودند..و.بدین.ترتیب.
دومین.قیام.کارگری.لیون.منجر.به.شکست.شد..

این.دو.قیام.مفهوم.عظیم.سیاســی.داشــتند..چه.نشان.دادن.که.مبارزه.

بین.پرولتاریا.و.سرمایه.داری.از.این.پس.در.ردیف.اول.مبارزات.اجتماعی.

قرار.دارد..این.دو.قیام.نقطه.شــروع.وارد.شــدن.کارگران.فرانسه.در.راه.
تشکیل.جنبش.و.حرکت.سیاسی.مستقل.می.باشد..

بعد.از.قیام.های.کارگران.لیون،.جنبش.چارتیســتی.که.آنهم.انعکاس.و.

طنینی.وســیع.داشت.در.انگلســتان.به.وقوع.پیوست..در.ماه.ژوئن.1836.

گروهی.از.کارگران.و.پیشــه.وران.»اتحادیه.کارگران.لندن«.را.تاســیس.

نمودند..این.اتحادیه.در.همان.سال.قطعنامه..ای.مشتمل.بر.6.ماده.را.تصویب.
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نمود.و.در.ضمن.این.مواد،.خواســتار.برقــراری.حق.انتخاب.کردن.برای.

عموم،.شــد..این.قطعنامه.در.ماه.مه.1838.تحت.عنوان.»اساسنامه.خلق«.

)People's Chart(.رســما.منتشر.گردید..از.این.تاریخ.این.جنبش.انقالبی.

را.با.مشخصه.توده.ای.که.محتوای.اصلی.آن.مبارزه.برای.مراجعه.به.آرای.

عمومی.بود.و.نیروی.اصلی.آنرا.طبقه.کارگر.تشــکیل.می.داد،.به.جنبش.

چارتیستی.موســوم.گردید،.و.اعضای.آن.بنام.چارتیست.معروف.شدند..

لحظات.اوج.جنبش.چارتیســتی،.سال.های.1839،.1842.و.1848.بود.که.

در.این.ســال.ها.چون.جنبش.به.سراسر.کشور.گسترش.یافته.بود.کارگران.

گالسگو.با.شعار.»یا.نان.یا.انقالب«.میتنگ.ها.و.تظاهراتی.برپا.داشتند.و.با.

همین.مضمون.تظاهرات.عظیم.کارگری.در.شــهر.های.بیرمنگام،.منچستر،.

لیورپول.و.دیگر.شهر.های.مهم.انگلستان.برگزار.شد..جنبش.چارتیستی.از.

آغاز.ســال.های30.تا.1848.یعنی.مجموعا.بیش.از.ده.سال.ادامه.داشت.و.

میلیون.ها.کارگر.در.آن.شرکت.کردند.ولی.سرانجام.بعلت.اینکه.رهبران.

این.جنبش.متزلزل.شــدند،.این.جنبش.بوســیله.بخشــنامه.ی.دولتی.منحل.
گردید..

پرولتاریای.انگلســتان،.علیرغم.شکســت.جنبش.چارتیست.ها.بوسیله.

مبــارزات.خود.فصلی.درخشــان.در.تاریخ.گشــود..در.این.جنبش.دیگر.

مسئله.مبارزه.کارگران.فالن.کارخانه.یا.فالن.سازمان.علیه.همان.سرمایه.دار.

مشــخص.مطرح.نبود،.)و.خواست.ها.در.سطح.اقتصادی.محدود.نمی.شد(..

این.جنبش.مبتنی.بر.اولین.مبارزه.سیاســی.و.مستقل.پرولتاریای.انگلستان.

اســت.و.به.همین.خاطر.لنین.جنبش.چارتیســتی.را.بعنوان.»اولین.حرکت.

وسیع.و.انقالبی.پرولتری.که.حقیقتا.توده.ای.بوده.و.به.طور.سیاسی.متبلور.
گردیده«3.توصیف.می.کند..

همزمــان.با.گســترش.جنبــش.چارتیســتی.در.انگلســتان،.کارگران.
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ریســندگی.ســیلیزی.در.آلمان.در.ژوئن.1844.شورشی.مسلحانه.بر.علیه.

کارفرمایان.برپا.داشــتند..سیلیزی.در.آن.موقع.بخشی.از.کشور.پادشاهی.

پــروس.بود.کــه.از.لحــاظ.صنعت.نســاجی.پیشــرفته.ترین.منطقه.آلمان.

محســوب.می.شد..در.این.ناحیه.به.ویژه.پارچه.پشمی.و.نخی.بافته.می.شد..

کارگران.سیلیزی.در.زیر.یوغ.دوگانه.مالکین.و.سرمایه.دار.ها.بودند:.آنان.

نه.تنها.اســتثمار.سرمایه.داران.و.دالالن.را.تحمل.می.کردند.بلکه.می.بایست.

عالوه.بــر.آن.به.مالکان.ارضی.مالیات.ویژه.دســتگاه.بافندگی.بپردازند..

صاحبــان.صنایع.منطقه.چون.خواهان.رقابت.با.کاالهای.انگلیســی.بودند،.

دســتمزد.کارگران.را.کم.کردند.و.در.نتیجه.وضع.زندگی.کارگران.بدتر.

از.حیوانات.چهارپا.گردید..کمی.پیش.از.قیام.از.36000.کارگر.نساجی.

این.ناحیه،.6000.نفر.در.اثر.گرســنگی.در.گذشتند..کارگران.بافنده.در.

تضنیفی.که.ســراینده.اش.گمنام.اســت.و.تحت.عنوان.»قضاوت.خون«.

شناخته.شده.است.با.خشم.جنایات.این.خونخواران.را.چنین.افشاء.نمودند:.

»فقــر.و.ادباری.که.بردوش.فقرا.ســنگینی.می.کند.از.ناحیه.شماســت«،.

»شما.فقرا.را.حســابی.لخت.می.کنید«..مارکس.از.این.ترانه.بمثابه.»شعار.

مبارزاتــی.ای.متهورانه«.یاد.می.کنــد..در.روز.چهارم.ژوئن،.کارگران.در.

حالی.که.این.سرود.را.می.خواندند.و.از.جلوی.خانه.»سوانزیگر«.کارفرما.

عبور.می.کردند.توسط.سرمایه.داران.و.نیرو.های.پلیس.وحشیانه.سرکوب.

و.برخی.از.آنان.بازداشــت.شــدند..آتش.خشــم.کارگران.کــه.مدتها.در.

سینه.های.شــان.محبوس.بود.چون.شعله.های.آتشفشان.فوران.کرد..آنروز.

کارگــران.خانه.»ســوانزیگر«.را.غارت.کردند:.فــردای.آنروز.30000.

کارگر.گردهم.آمده،.کارخانه.را.ویران.ســاخته،.دفاتر.حساب.و.قباله.و.

اســناد.کارفرما.را.آتش.زده،.مبارزه.خونینــی.بر.علیه.نیرو.های.پلیس.که.

به.منظور.ســرکوب.شورش.آمده.بود.آغاز.نمودند..کارگران.که.به.تبر،.



18 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

چوبدست.و.سنگ.مجهز.شده.بودند.چنان.به.پلیس.حمله.ور.شدند.که.راه.

نجاتی.نمی.یافــت..در.روز.6.ژوئن.دولت.پروس.با.اعزام.نیروی.امدادی.
گسترده.ای.قیام.کارگران.را.بشدت.سرکوب.نمود..

پرولتاریا.که.علیرغم.خودبخودی.بودن.این.خیزش،.کامال.متحد.شده.

بــود.ضربه.های.عمده.خود.را.متوجه.نظام.ســرمایه.داری.نمود.و.همانطور.

که.مارکس.این.مطلب.را.خاطر.نشــان.می.سازد.»پرولتاریا.بی.درنگ.و.به.

طــرزی.ناگهانی،.کوبنده،.قهرآمیز.و.قاطــع.مخالفت.خود.را.با.جامعه...ای.
که.در.آن.مالکیت.خصوصی.حاکم.است.با.صدایی.بلند.ابراز.داشت.«4.
روحیه.انقالبی.که.پرولتاریای.آلمان.به.هنگام.این.قیام.از.خود.نشــان.
داد.به.نحوی.پرتوان.انگیزه.مبارزات.کارگری.در.تمام.نقاط.کشور.شد..
این.چند.مبارزه.و.قیام.کارگری.که.در.فوق.شــرح.داده.شــد.تمامی.
نیروی.پرولتاریا.را.نشان.داده.و.آغاز.مرحله.تاریخی.جدیدی.را.در.جنبش.
کارگری.اروپا.مشــخص.می.سازد..از.نظر.سیاسی.پرولتاریا.دیگر.دنباله..و.
زایده.بورژوازی.تلقی.نمی.شــود،.و.بعنوان.نیروی.سیاســی.مستقلی.است.
که.بطور.ناگهانی.و.ســر.بلند.در.عرصه.مبارزات.سیاســی.ظاهر.می.شود،.
سطح.شناخت.پرولتاریا.نیز.باال.می.رود..پرولتاریا.دیگر.فقط.بهبود.شرایط.
زندگی.را.هدف.قرار.نمی.دهد.بلکه.در.عین.حال.مبارزه.برای.کسب.قدرت.
سیاســی.را.شروع.می.نماید..از.نقطه.نظر.شــکل.و.فرم.مبارزه،.تخریب.و.
انهدام.ماشــین.ها.و.درگیری.با.فرد.ســرمایه.دار.که.شکل.مبارزه.پرولتاریا.
در.اوایل.کار.بود.جای.خود.را.به.جنبش.سیاســی.توده..ای.و.قیام.مسلحانه.
می.دهد..و.باالخره.پرولتاریا.شروع.به.تشکل.و.نظم.دادن.به.صفوف.خود.
می.نماید.و.اولین.سازمان.های.سیاسی.و.مستقل.کارگری.پدیدار.می.شود..
فشــار.و.اختناقی.که.توســط.طبقات.ارتجاعی.حاکم.بر.علیه.این.سه.
جنبش.کارگری.اروپا.در.ســال.های.40.اعمال.شد.به.وضوح.نشان.می.داد.
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کــه.اگر.پرولتاریا.بخواهــد.مبارزه.نماید،.اگر.بخواهــد.انقالب.کند،.به.

جهت.گیر.ی.روشن.و.به.تئوری.انقالب.صحیحی.نیاز.خواهد.داشت..با.این.

همه،.نظریه.های.سوســیالیزم.خرده.بورژوازی.و.سوسیالیزم.تخیلی.که.در.

آن.موقع.نظریه.های.مســلط.در.جنبش.کارگری.بود.نه.تنها.قادر.به.نشــان.

دادن.راه.صحیحی.که.پرولتاریا.می.بایست.برای.رهایی.خود.در.پیش.گیرد.

نبود.بلکه.برعکس.او.را.به.بن.بســت.ســوق.می.داد..در.این.شرایط.ایجاد.

نظریه.کمونیزم.علمــی.و.پیوند.آن.با.جنبش.کارگری.وظیفه.ای.فوری.و.

ضروری.گردید؛.برای.پیشبرد.مبارزه.پرولتاریا.بر.علیه.بورژوازی.ـ..وظیفه.

سنگینی.که.تکامل.تاریخ.بر.عهده.پرولتاریا.نهاده.است.ـ.پاسخ.به.ضرورت.
فوق.عاجل.ترین.مسئله.بود..

مائوتســه.دون.در.این.مورد.چنین.متذکر.می.شــود:.»مارکسیزم.فقط.

می.توانســت.محصول.و.فرایند.جامعه.سرمایه.داری.باشد.«5.سرمایه.داری.

در.ســال.های.40.قرن.نوزدهم.در.چندین.کشور.اروپایی.پیشرفت.زیادی.

نمود؛.تضادها.و.مبارزات.پرولتاریا.و.بورژوازی.پیوسته.شدت.می.یافت؛.

صفوف.پرولتاریا.روزبروز.گسترده.تر.می.شد.و.جنبش.کارگری.پرتوان.و.

سرشار.از.نیرو.بیدار.شده،.نشان.داد.که.پرولتاریا.دیگر.به.صورت.نیروی.

عمده.ی.محرکه.پیشــرفت.و.تکامل.تاریخ.در.آمده.است..به.موازات.آن،.

علوم.و.فرهنگ.نیز.به.ســطحی.که.تا.آن.زمان.ناشــناخته.بود.رســید..سه.

اکتشــاف.بزرگی.که.در.زمینه.علوم.طبیعی.بعمل.آمد.یعنی:.قانون.تبدیل.

انرژی،.کشــف.سلول،.و.نظریه.داروین.در.مورد.تکامل.از.اهمیت.خاصی.

برخوردار.است؛.از.طرف.دیگر.علوم.اجتماعی،.فلسفه،.تاریخ،.اقتصاد.و.

رشته.های.دیگر.با.تحقیقاتی.بسیار.وسیع.و.عمیق.متمایز.و.مشخص.شد..به.

این.دالیل،.خلق.سوســیالیزم.علمی.ضرورتی.عاجل.در.آن.دوره.گردید..

از.سوی.دیگر،.پیشرفت.اجتماعی.نیز.اساس.مادی.و.نظری.این.تئوری.را.
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فراهم.نمود..در.این.شــرایط.تاریخی.و.اجتماعی.مارکسیزم.در.زمانی.که.
می.بایست،.پدیدار.گشت..

2ـفعالیتهایانقالبیمارکسوانگلس:
شرایطاساسیایجادمارکسیزم

تئوری.سوســیالیزم.علمی.محصول.شرایط.تاریخی.و.اجتماعی.معینی.

اســت..با.این.وجود.چرا.مارکس.و.انگلس.و.تنها.آنان.توانســتند.به.خلق.

این.تئوری.دســت.بزنند؟.دلیل.اصلی.و.عمده.اینســت.که.آنها.شخصا.در.

پراتیــک.مبارزه.طبقاتی.و.آزمون.های.علمی.زمان.خود.شــرکت.کردند.

و.در.طی.این.پراتیک.شــناخت.خــود.را.از.جهان.آگاهانــه.تغییر.داده،.

از.ایده.آلیســت.و.دمکرات.انقالبی.به.ماتریالیســت.و.کمونیســت.تبدیل.

شــدند..تنها.همین.موضــوع.به.آنها.امکان.داد.ایــن.وظیفه.عظیم.تاریخی.

را.کــه.حرکتی.در.جهت.خلق.سوســیالیزم.علمی.بود،.بــه.عهده.گیرند..

»علت.اینکه.مارکس،.انگلس،.لنین.و.استالین،.موفق.به.تدوین.تئوری.های.

خود.گردیدند.ـ.برغم.نبوغ.خودـ.به.طور.عمده.شــرکت.شخصی.آنها.در.

پراتیــک.مبارزه.طبقاتی.و.آزمون.های.علمی.زمان.خود.شــان.بود..بدون.
شرط.اخیر.هیچ.نابغه.ای.نمی.توانست.موفق.به.انجام.این.کار.شود«6.

کارل.مارکــس.)1883-1818(.روز.پنجــم.مــه.1818.در.یکی.از.

شــهر.های.پروس.بنام.ترو.که.دارای.صنایعی.پیشــرفته.بود.متولد.شــد..

پدرش.وکیل.دادگســتری.بود؛.خانواده.مارکــس.مرفه.و.با.فرهنگ.بود.
ولی.به.هیچ.وجه.انقالبی.نبود..

مارکس.بعد.از.گرفتن.دیپلم.دبیرســتان.در.ســال.1835،.نخســت.به.

دانشــگاه.بن.وارد.شد.و.یک.سال.بعد.به.دانشــگاه.برلین.رفت.و.در.آنجا.

به.مطالعه.حقوق،.تاریخ.و.فلســفه.پرداخت..هگل.پیش.از.آن.در.دانشگاه.
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برلین.تدریس.می.نمود.و.برداشــت.های.فلســفی.او.در.آن.دوران.اعتبار.و.

نفوذ.زیادی.در.اروپا.داشــت..مارکس.در.دانشــگاه.برلین.به.مطالعه.آثار.

هــگل.پرداخــت.و.عضو.گــروه.هگلی.های.جوان.)هگلیون.چپ(.شــد..

اعضای.این.گروه.در.واقع.مواضع.رادیکالیزم.بورژوازی.را.اختیار.کرده.

بودند..آنها.سلطنت.استبدادی.فئودالی.و.مسیحیت.را.که.با.این.نظام.پیوند.

داشــت.مورد.انتقاد.قرار.می.دادند..آنها.الحاد.گرایی.و.استنتاجات.انقالبی.

خــود.را.از.آثار.هگل.می.گرفتند.و.انجام.اصالحات.بورژوازی.را.توصیه.
می.نمودند.

مارکــس.جوان.با.روحیه.زنده،.با.شــور.و.حرارت.جوانیش.و.با.عزم.

و.اراده..ای.که.به.هنگام.حرکت.در.خالف.جریان.از.خود.نشــان.داده.بود.

و.با.جرئت.خویش.در.انتقاد.از.دنیای.کهنه،.مشــخص.و.متمایز.می.شــد..

در.آوریــل.1842،.مارکس.همکاری.خود.را.با.مجلــه.راین7.آغاز.نمود.

و.در.اکتبر.همان.ســال.ســردبیر.این.مجله.شــد..او.از.ایــن.مجله.به.مثابه.

اســلحه.ای.برای.تشدید.مبارزه.ضد.استبداد.پروســی.استفاده.کرد..مجله.

رایــن.تحت.مدیریت.او.توان.تــازه..ای.یافت.و.رنگ.دمکراتیک.آن.بیش.

از.پیش.مشخص.و.آشکار.شد..مارکس.از.طریق.روزنامه.نگاری.عمیقا.در.

جامعه.نفوذ.کرد؛.او.وســیعا.به.بحث.و.گفتگو.در.مورد.مســایل.مختلف.

زندگی.اجتماعی.پرداخت.و.شناختی.مستقیم.از.زندگی.مردم.و.مبارزات.

آنها.پیدا.کرد..در.آن.دوران.انکشــاف.سرمایه.داری.در.پروس.به.مالکان.

بزرگ.ارضی.امکان.داد.تا.با.اســتفاده.از.نیروی.دولت.زمین.کشــاورزی.

و.جنگلی.مردم.را.متصرف.شــده،.و.از.آنها.خلع.مالکیت.نماید..بعضی.از.

روســتاییان.که.نسل.ها.و.نســل.ها.در.کوهستان.زندگی.می.کردند.و.از.راه.

هیزم.شکنی.امرار.معاش.می.نمودند.از.آن.پس.از.حق.قطع.درختان.جنگلی.

محروم.شدند..با.این.وجود.آنها.برای.زنده.نگهداشتن.خود.به.درخت.بری.
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ادامــه.دادند.ولی.مالکیــن.طماع.و.آزمند.به.بازداشــت.آنها.تحت.عنوان.

»چوب.دزد«.پرداختند..از.200000.محاکمه...ای.که.در.سال.1836.شروع.

شــد،.مورد.اتهام.بیش.از.150000.آن.»قطع.غیر.قانونی.درخت،.صید.و.

شــکار.ممنوعه«.بــود..مجلس.قانون.گذاری.راین.بــرای.حمایت.از.منافع.

مالکان.بــزرگ.به.طور.ویژه.»قانونی.در.مــورد.چوب.دزدی«.تصویب.

کــرد..مارکس.در.پــی.چندین.گزارش.و.تحقیق.بــه.ماهیت.حقیقی.این.

قانــون.پی.برده،.قاطعانه.در.کنار.مردم.زحمتکش.ماند.و.با.روحیه.ی.کبیر.

و.انقالبی،.با.تمــام.قوا.از.منافع.آنها.دفاع.کرد..او.در.مجله.راین.مقاله...ای.

تحــت.عنوان.».در.مورد.بحث.و.شــور.در.اطراف.قانــون.دزدی.چوب«.

منتشــر.کرده.و.در.آن.با.افشــای.دســتگاه.های.دولتی.که.در.آن.دوران.

به.»گوش،.چشــم،.دســت.و.پاهای.مالکین.جنگل.ها.برای.کسب.اطالع.و.

خبرگیری،.کمین.کردن.و.ارزیابی.و.بازداشت.و.خالصه.مداخله.در.تمام.

مسایل«8.تبدیل.شــده.بود.پرداخت..و.شدیدا.و.بی.هیچ.ترحمی.به.دولت.

ارتجاعی.پروس.حمله.کرد..افشــاگری.های.مارکــس.موجب.برانگیختن.

وحشــت.و.خشــم.در.درون.دولت.ارتجاعی.پروس.شــد..دولت.سیســتم.

سانسور.شــدیدی.را.در.مجله.راین.اعمال.نمود.و.سپس.هم.فرمان.توقیف.

آنرا.صادر.کرد..سهامداران.این.نشریه.نیز.خواستار.آن.بودند.که.مارکس.

روش.و.برخورد.خود.را.تغییر.دهد.و.گذشــت.هایی.نسبت.به.دولت.کند..

مارکس.که.هیچگاه.اســتبداد.نتوانسته.بود.او.را.بترساند،.در.مقابله.با.آزار.

و.اذیت.مرتجعین.این.درخواســت.را.آشکارا.رد.نمود.و.در.مارس.1845.

مصممانه.از.شغل.سردبیری.مجله.چشم.پوشید..کمی.بعد.از.آن.مجله.راین.
نتیجتا.ممنوعه.اعالم.شد..

جریان.عینی.و.حقیقی.مبارزات،.خال.های.بی.شمار.فلسفه.ایده.آلیستی.

هگل.را.که.در.آن.»دولت«.و.»حق«.را.بعنوان.تجلیات.»منطقی«.مافوق.
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طبقاتــی.در.نظر.گرفته.مطرح.می.کرد،.ظاهر.می.ســاخت..مبارزه.طبقاتی.

نشــان.می.داد.که.در.واقع.این.مســئله.به.هیچ.وجه.چنین.نیســت.و.دولت.

و.حقــوق.فقط.ابزاری.در.خدمت.طبقــات.ارتجاعی.حاکم.برای.حفظ.و.

تثبیت.سلطه.خود.می.باشد..و.همین.موضوع.مارکس.را.به.نقد.فلسفه.هگل.
تشویق.و.تحریض.نمود.

در.همان.موقعی.که.مارکس.تازه.شروع.به.تصفیه.حساب.با.ایده.آلیزم.

هگل.نموده.بود،.فوئرباخ.»جوهر.مســیحیت«.و.آثار.مهم.دیگری.را.که.

در.آنها.ایده.آلیزم.هگل.را.مورد.انتقاد.قرار.داده.بود.منتشــر.ساخت..این.

کتاب.ها.تاثیر.عمیقی.بر.مارکس.گذاشــته،.او.را.یاری.نمود.تا.از.سیســتم.

فلســفـی.ایـده.آلیستی.هگـل.خـود.را.منفـک.و.جـدا.سـازد..ایـن.مطلـب.

را.انگـلــس.چنیـن.تاکیـــد.می.نمـاید:.»عجالتـا.همگی.مــا.“فوئربـاخی”.
شدیم.«9

در.همان.زمان،.تماســی.که.مارکس.در.طی.عمل.مبارزاتی.با.مســایل.

مادی.توده.عظیم.زحمتکشــان.داشــت.او.را.به.مطالعه.رابطه.بین.اقتصاد.و.

جامعه.یعنی.اقتصاد.سیاســی.رهنمون.ســاخت..مارکس.چند.بار.به.انگلس.

گفته.بود.که.در.حقیقت.این.مطالعه.قانون.در.مورد.چوب.دزدی.و.تحقیق.

و.بررســی.در.مورد.وضعیت.مــوکاران.دره.موزل.بود.کــه.نه.تنها.او.را.

به.مطالعه.سیاســت.بلکه.به.مطالعه.روابط.اقتصــادی.و.در.نتیجه.به.مطالعه.
سوسیالیزم.کشاند..

مارکــس.در.پاییــز.1843.وارد.پاریــس.شــد..در.آنزمــان،.جنبش.

سوسیالیســتی.و.کارگری.مخصوصا.مبــارزات.پرولتاریا.علیه.بورژوازی.

در.آنجا.به.حد.کافی.پیشــرفت.کرده.بــود..برخورد.های.انواع.نیرو.های.

سیاسی.و.جریانات.اجتماعی.در.این.شهر.حاد.و.شدید.بود..ورود.مارکس.
به.پاریس.آغاز.زندگی.پر.جوش.مبارزاتی.اوست..
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مارکــس.در.محله..ی.کارگری.10.زندگــی.می.کرد.و.یاد.می.گرفت.تا.

زندگی.و.جدال.های.کارگران.را.بشناسد؛.او.روابط.نزدیک.خود.را.نیز.با.

ســازمان.های.مخفی.کارگری.در.فرانسه.و.آلمان.حفظ.می.کرد،.اغلب.در.

میتنگ.های.آنها.شرکت.کرده.و.سخنرانی.هایی.ایراد.می.نمود..کارگران.

مهمانان.عادی.منزل.او.شــده.بودند.و.آنها.اغلب.اوقات.تا.ساعاتی.از.شب.

گذشته.به.بحث.و.گفتگو.با.او.می.پرداختند..آنها.استثماری.را.که.قربانیش.

بودنــد.و.همچنین.مبارزات.و.امیدهای.خود.را.برای.او.شــرح.می.دادند..

کیفیات.و.خصوصیات.با.ارزش.و.مهمی.که.مارکس.در.کارگران.میدید،.

همچنین.وحدتی.که.آنها.در.مبارزات.از.خود.نشــان.می.دادند.عمیقا.به.او.

الهام.می.بخشید.و.اعتقاد.او.را.در.مورد.نقش.انقالبی.و.درخشان.پرولتاریا.
راسخ.تر.می.نمود..

مارکــس.در.پاریس،.کارهای.بزرگ.تحقیقاتــی.خود.را.دنبال.کرد..

تاریخ.انقالب.بورژوایی.فرانسه.را.مطالعه.نمود..اقدام.به.مطالعه.منظم.آثار.

اقتصاددانان.بورژوایی.انگلســتان.یعنی.آدام.اســمیت.و.دیوید.ریکاردو.

نمود.و.فلسفه.ماتریالیستی.فرانسه.و.همچنین.نظریه.های.جریانات.مختلف.
سوسیالیستی.را.مطالعه.کرد..

علت.اینکه.مارکس.کارگران.را.عمیقا.می.شناخت،.با.آنها.پیوند.داشت.

و.نیز.مطالعات.تئوریک.او.قادر.بود.بطور.صحیحی.منافع.اساسی.پرولتاریا.

و.نیاز.های.واقعی.مبارزه.طبقاتی.را.منعکس.ســازد،.این.بود.که.او.خود.را.

در.مبارزه.شــدید.طبقاتی.غرق.نموده.بــود.و.همچنین.کارگران.را.عمیقا.

درک.می.کــرد..پیوند.های.او.با.دنیای.کارگری.تغییر.درک.و.برداشــت.

او.را.از.جهان.تســریع.نمود..در.اوایل.ســال.1844.مارکس.در.»سالنامه.

فرانسه.ـ.آلمان«.مقاله..ای.تحت.عنوان.»گفتاری.در.انتقاد.از.فلسفه.حقوق.

هگل«.می.نویســد.و.در.آن.عمیق.تر.از.پیش.فلســفه.ایده.آلیستی.هگل.را.
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مــورد.حمله.قرار.داده.و.در.عین.حال.بســیاری.از.اصول.مهم.مارکســیزم.

را.تشــریح.می.کند.و.برای.اولین.بار.خاطر.نشــان.می.ســازد.که.پرولتاریا.

نیروی.اجتماعی..ای.اســت.که.باید.انقالب.سوسیالیســتی.را.نجام.دهد..او.

در.این.مقاله.می.نویســد:.»بدون.شک.اســلحه.انتقاد.نمی.تواند.جایگزین.

نقد.مسلحانه.شــود..نیروی.مادی.را.فقط.با.قدرت.مادی.می.توان.کوبید،.

ولــی.تئوری.نیز.از.همان.لحظه..ای.که.توده.گیر.می.شــود.تبدیل.به.نیروی.

مادی.می.گـردد«،.»همچنـانی.که.فلســـفه.ســـالح.مـــادی.خـود.را.در.

پرولتـاریـا.می.یـابـد،.پرولتـاریـا.نیـز.ســـالح.فکـری.خـود.را.در.فلسفه.
پیدا.می.کند.«11

مارکس.بعنوان.ماتریالیستی.قاطع.نیاز.نقد.سخت.و.بی.گذشت.هر.آنچه.

که.موجود.است.اعالم.کرده.و.به.ویژه.انتقاد.مسلحــانه.را.توصیه.نموده.

بــه.فراخواندن.توده.ها.و.پرولتـــاریا.به.امـــر.مبارزه.برای.ســرنگــونی.

نظـــام.کهنه.میپــردازد..لنین.بعد.ها.گفــت:.»مارکــس..از.ورای.مقـاالت.

منتشـــره.در.این.مجلــه.دیـگر.به.مثــابه.یــک.انقـالبی.بر.مـا.جلـوه.گر.
می.شود.«12.

فردریــش.انگلس.)1895-1820(.در.28.نوامبر.1820.در.بارمن،.از.

استان.راین.کشور.پادشاهی.پروس.متولد.شد..پدرش.وزیر.کارخانه.بود..

او.مردی.پرهیزکار.و.محافظه.کار.و.در.عین.حال.دارای.آراء.و.قضاوت.های.

مســتبدانه.بود..انگلس.از.همان.آوان.جوانی.در.خانواده.احساس.ناراحتی.

می.کــرد.و.موقعی.که.پدرش.به.خانه.می.آمد،.تنفر.عمیقی.نســبت.به.او.

ابراز.می.داشت..انگلس.در.سال.1838.مجبور.شد.تحصیالت.متوسطه.اش.

را.رها.کرده.بعنوان.شــاگرد.در.حجره..ای.تجارتی.در.»برم«.مشغول.کار.

شــود..مشغله.های.تجارتی.نتوانســت.مانع.از.آن.شود.که.انگلس.جوان.در.

مبارزات.طبقاتی.اجتماعی.آن.زمان.وارد.شده.یا.او.را.از.تحصیالت.علمی.
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و.سیاسی.اش.باز.دارد..
بارمــن،.اولین.منطقــه.صنعتی.آلمان.بود..انگلــس.در.»بارمن«.هم.به.
اندازه.»برن«.ســعی.در.مشــاهده.و.مالحظه.زندگی.توده.های.زحمتکش.
می.نمــود..او.میدید.که.کارفرمایان.چگونه.همراه.با.به.نمایش.در.آوردن.
دارایی.و.ثروت.خود.کارگران.را.بیرحمانه.سرکوب.می.کنند..و.چگونه.
کارگران.در.شرایط.غیر.انسانی،.جان.می.کندند.و.با.وجود.این.نصف.شکم.
شــان.همیشه.خالی.بود..رفتار.و.ســکنات.کارفرمایان.انگلس.را.خشمگین.
می.ســاخت.و.این.در.حالی.بود.که.او.احساس.همدردی.عمیقی.نسبت.به.
کارگران.بیچاره.می.کرد..او.موقعی.که.نوزده.ســال.داشت.نامه.ای.تحت.
عنوان.»نامه.ای.از.دره.ووپر«.برای.یک.مجله.نوشــت.که.حاوی.نظریات.
سیاســی.شــخصی.اش.بود..او.در.این.نامه.جامعه.ای.را.که.در.آن.»انســان.
بمنزله.گرگ.انسان.اســت«.بیرحمانه.محکوم.کرد..انگلس.در.شعری.که.
به.مناســبت.نهمین.ســالگرد.انقالب.ژوئیه.1830.فرانسه.سرود.این.نظر.و.
عقیده.را.ابراز.داشــت.که.انقالب.بســیار.نزدیک.است.و.تخت.پادشاهان.
میلرزد.و.آماده.ســرنگون.شــدن.اســت..او.به.عــلت.انزجــار.و.خشمی.
که.از.فردریک.گیوم.ســوم.پادشــاه.پروس.در.دل.داشت،.از.وی.بعنوان.
بی.لیاقت.ترین.و.منفورترین.پادشاهان.که.مرگش.باالترین.آرزو.هاست.یاد.

می.کند..انگلس.جوان.یک.دمکرات.انقالبی.و.پی.گیر.بود..
انگلس.در.سال.1841.برای.انجام.خدمت.وظیفه.در.قسمت.توپخانه.به.
برلین.رفت..او.در.کالس.های.دانشــگاه.برلین.بعنوان.مستمع.آزاد.شرکت.
می.کرد.و.به.محفل.»هگلی.های.چپ«.رفت.و.آمد.می.نمود..در.آن.موقع.
برلین.صحنه.مباحثات.شــدید.فلســفی.بود.که.انگلس.هم.در.آن.شـرکت.
می.کرد..ضربـات.او.مســتقیمـا.متـوجه.رژیـم.سیـاســـی.پـادشاه.پـروس.
بــود..او.تحت.تاثیر.فوئرباخ.به.تدریج.به.ســوی.ماتریالیزم.گرایش.پیدا.
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کرد..
بعد.از.خاتمه.خدمت.وظیفه،.انگلس.در.اکتبر.1842.به.شــهر.منچستر.
واقع.در.انگلســتان.عزیمت.نمود.تا.در.یک.کارخانه.ریسندگی.که.توسط.
پدر.و.یکی.از.شــرکای.او.اداره.می.شد،.کار.کند..انگلستان.در.آن.زمان.
کشوری.بود.که.صنایع.بزرگ.سرمایه.دارای.آن.از.همه.جا.پیشرفته.تر.بود.
و.منچستر.نه.تنها.مرکز.صنعت.نساجی.انگلستان.محسوب.می.شد.بلکه.برج.
و.باروی.مقاوم.و.غیر.قابل.تســخیر.جنبش.چارتیستی.بحساب.می.آمد..در.
چنین.فضایی.بود.که.انگلس.با.مبارزه.دوش.بدوش.کارگران،.دوســت.و.
معتمــد.آنها.گردید..و.همین.موضوع.بــه.او.امکان.داد.که.در.عین.حال.به.
طــور.عینی.تری.تمام.تضاد.های.جامعه.ســرمایه.داری.را.ببیند.و.پرولتاریا.
را.که.پا.به.عرصه.وجود.می.گذاشــت.بهتر.بشناســد..در.انگلستان.بود.که.
او.کمونیســت.شد..انگلس،..در.طول.اقامتش،..اغلب.برای.دیدار.کارگران.
به.آلونک.های.شــان.می.رفت.و.بدین.ترتیب.از.زندگــی.و.مبارزات.آنها.
مطلــع.و.با.خبر.می.شــد..او.در.اهدایه..ای.به.طبقــات.زحمتکش.بریتانیای.
کبیر.چنین.نوشــت:.»من.می.خواســتم.شــما.را.در.خانه.تان.ببینم،.شما.را.
در.زندگی.و.هســتی.روزمره.تان.مشــاهده.کنم،.با.شــما.درباره.شــرایط.
زندگی.و.رنج.های.تان.صحبت.کنم.و.شــاهد.مبارزات.شما.بر.علیه.قدرت.
اجتماعی.و.سیاسی.سرکوبگران.تان.باشم،.من.بدینگونه.عمل.کردم:.من.از.
جامعه.باز.ضیافت.ها،.از.شــراب.پرتو.و.شامپانی.طبقه.متوسطه.چشم.پوشی.
کردم.و.تقریبا.ســاعات.فراغتم.را.منحصرا.وقف.رفت.وآمد.با.کارگران.
ســاده.نمودم:.من.از.این.که.این.چنین.رفتار.و.عمل.کرده.ام.خوشــبخت.
و.در.عین.حال.ســرافرازم.«13.انگلس.برای.شــناخت.بهتر.وضع.کارگران.
کتاب.های.بســیار.و.نیز.همه.سندهای.رسمی..ای.که.در.ارتباط.با.این.مطلب.
بود.و.یافت.می.شــد.قرائت.کرد.و.به.موازات.آن،.شــرکت.فعاالنه.ای.در.
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جنبش.کارگری.داشت..
انگلس.در.مدت.اقامتش.در.انگلســتان،.به.بیشتر.از.سی.شهر.مسافرت.
کرده.تحقیق.و.بررســی.عمیق،.دقیق.و.موشکافانه..ای.اجتماعی.انجام.داد..
او.در.انــواع.گردهمایی.هایی.که.از.طرف.چارتیســت.ها.برگزار.می.شــد.
شــرکت.می.کــرد.و.خود.با.رهبران.جناح.چپ.این.جنبش.مرتبط.شــد.و.
برای.حمایت.از.این.جنبش.در.روزنامه.»نوثرن.اشــتار«.]ســتاره.شمال[.
مقاله.نوشت..انگلس.که.با.مبارزات.حقیقی.درآمیخته.بود.مقاالت.بسیاری.
نوشت.که.از.آن.جمله.»مقاالت.انتقادی.در.مورد.اقتصاد.سیاسی«.منتشره.
در.سال.1844.می.باشد..او.با.توجه.به.مفاهیم.ماتریالیزم.تاریخی.به.تحلیل.
زیربنای.اقتصادی.پیدایش.طبقات.و.تضاد.آنها.و.همچنین.به.مطالعه.شرایط.
زندگی.طبقه.کارگر.انگلستان.و.نقش.آن.در.زندگی.اجتماعی.پرداخته.و.
مالکیت.خصوصی.را.بعنوان.اســاس.همه.تضادهای.آشتی.ناپذیر.اقتصادی.
و.سیاسی.جامعه.سرمایه.داری.افشاء.می.کند..او.در.مورد.نظریات.و.عقاید.
اساسی..سوسیالیزم.علمی.به.نتایج.کامال.مشابهی.با.نظرات.و.عقاید.مارکس.
رسید..در.انگلستان.بود.که.انگلس.گام.قطعی.را.از.ایده.آلیزم.به.ماتریالیزم.
و.از.دمکراسی.انقالبی.به.کمونیزم.برداشت..و.این.همان.چیزیست.که.به.
لنیــن.امکان.می.دهد.تا.چنین.تاکید.نماید:.»انگلس.تنها.در.انگلســتان.بود.

که.سوسیالیست.شد.«14
انگلس.در.اوت.1844.منچســتر.را.ترک.گفت.و.در.راه.بازگشت.در.
پاریــس.توقف.کرد.و.در.آنجا.بود.کــه.مارکس.را.مالقات.نمود..این.دو.
نفر.مــدت.ده.روز.به.صراحت.با.هم.به.گفتگــو.پرداختند..از.این.زمان،.
صمیمانه.ترین.و.تحســین.آمیزترین.دوســتی.انقالبی.بین.این.دو.آموزگار.
کبیر.پرولتاریا.بر.قرار.شــد؛.آنها.تا.واپســین.دم.حیات.شان.همراه.با.هم.

برای.آرمان.رهایی.پرولتاریا.مبارزه.کردند..
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3ـمبارزهمارکسوانگلسبرای
ایجادتئوریسوسیالیزمعلمی

مارکــس.و.انگلس.پس.از.مالقات.شــان.در.اوت.1844.در.پاریس.و.

تا.اوایل.ســال.1848.غرق.در.پراتیک.جنبش.کارگری.آن.زمان.شده،.از.

تمام.جریان.های.فکری.که.به.جنبش.صدمه.می.زدند.شــدیدا.انتقاد.کرده.

و.برای.ایجاد.حزب.پرولتــری.مبارزه.نمودند:.آنها.همچنین.تمام.تجارب.

جنبش.کارگری.را.جمعبندی.نموده.دست.به.کار.تحقیقی.علمی.و.نظری.
عظیم.و.مشکلی.زدند..

مارکــس.و.انگلس.بــر.پایه.جمعبنــدی.تجارب.جنبــش.کارگری.با.

برخوردی.نقادانه.بهترین.نتایج.را.از.آرا.و.افکار.پیشــرفته.بشری.استنتاج.

نمودند.و.آن.را.به.طرز.انقالبی.تغییر.و.توسعه.دادند..از.این.حیث.می.توان.

مانند.لنین.گفت.که.مارکســیزم.»وارث.باالستحقاق.بهترین.دستآوردهای.

بشــر.در.قرن.نوزدهم.یعنی.فلســفه.آلمان،.اقتصادی.سیاســی.انگلستان.و.
سوسیالیزم.فرانسه.می.باشد«؛.اینها.سه.منبع.مارکسیزم.می.باشند..

مارکس.و.انگلس.با.مواجهه.ســاختن.یک.یک.این.تئوری.ها.در.بوته.

مبارزه.طبقاتی.و.آزمون.علمی.با.ایدئولوژی.پرولتاریا،.با.تجزیه.و.تحلیل.

مجدد.این.نظریه.ها.در.پرتو.پراتیک.جنبش.کارگری.و.با.بررسی.و.تحقیق.

آنهــا،.با.انتقــاد.از.آنها.و.با.تغییر.عناصر.منطقــی.و.صحیح.آنها.در.جهتی.

انقالبی.بود.که.مارکسیزم.را.بوجود.آوردند..سه.جزء.متشکله.مارکسیزم.

به.فلســفه.مارکسیستی.)یعنی.ماتریالیزم.دیالکتیک.و.ماتریالیزم.تاریخی(..

اقتصاد.سیاسی.مارکسیستی.و.کمونیزم.)یا.سوسیالیزم(.علمی.مبدل.گشت..

فلســقه.کالســیک.آلمان.با.کانت.)1724-1804(.شروع.می.شود.و.

برجســته.ترین.نمایندگان.این.فلســفه،..هگل.)1770-1831(.و.فوئرباخ.
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)1804-1872(.می.باشــد..ولی.مراد.از.این.عبارت.)فلســفه.کالســیک.

آلمــان(.معموال.دیالکتیک.هگل.و.ماتریالیزم.فوئرباخ.می.باشــد..هگل.با.

اعالم.اینکه.جهان.تداومی.اســت.که.در.آن.تمــام.چیزها.به.طور.دایم.به.

وجود.می.آیند،.رشــد.می.کنند.و.از.بین.میروند،.اندیشه.تکامل.را.بوجود.

آورد..او.عقیده.داشــت.کــه.همه.چیزها.در.درون.ایــن.روند.بی.وقفه.و.

پیوســته.جای.دارند.و.پایه.و.اســاس.تکامل.همه.چیزها.تضاد.است..بنا.بر.

این.هگل.است.که.مفاهیم.اساســی.و.بنیادی.دیالکتیک.را.عرضه.داشت..

ولی.با.این.حال.دســتگاه.فلســفی.او.هنوز.ایده.آلیســتی.بــود..او.عقیده.

داشــت.که.جهان.به.وســیله.یک.»روح.مطلق«.آفریده.شــده.است..این.

موجــود.مرموز.چیزی.جــز.نامگذاری.دیگری.از.خــدا.نبود..دیالکتیک.

هگل.هم.بعلت.محدودیت.های.سیســتم.فکری.ایده.آلیســتی.بسیار.دور.از.

منطــق.بود..فوئربــاخ.ایده..آلیزم.هگل.را.مورد.انتقاد.قــرار.داده.مواضع.

ماتریالیســتی.را.مجددا.تایید.نمود..او.در.این.عقیده.که.دنیا.مادی.اســت.

پافشــاری.می.کند..بنا.به.عقیده.او.آنچه.مادیســت.آنچــه.را.که.معنوی.و.

روحانی.اســت.تعییــن.می.نماید.و.نــه.بالعکس..با.وجود.ایــن.ماتریالیزم.

فوئرباخ.مکانیکی،.متافیزیکی.و.غیرمنطقی.و.غیرقاطع.اســت؛.وقتی.هم.

که.می.خواهد.پدیده.های.اجتماعی.را.تشریح.و.توجیه.نماید.باز.به.صورت.

یک.ایده.آلیســت.جلوه.گر.می.شــود..مارکس.و.انگلــس.از.آنچه.که.در.

دیالکتیک.هــگل.و.ماتریالیزم.فوئرباخ.از.همه.عقالنی.تر.و.منطقی.تر.بود.

اســتفاده.کرده.و.آنچه.را.که.غلــط.و.گمراه.کننده.بود.به.دور.انداختند..

و.با.تغییراتی.انقالبی.که.به.آن.دادند،.ماتریالیزم.دیالکتیک.و.ماتریالیزم.
تاریخی.را.بوجود.آوردند..

نمایندگان.اصلی.اقتصاد.سیاســی.کالســیک.انگلســتان.آدام.اسمیت.

)1723-1790(.و.دیویــد.ریــکاردو.)1722-1823(.بودند.که.تئوری.
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کار.ـ..ارزش.را.ـ.کــه.بنابر.آن.کار.عینی.مولد.ارزش.مصرفی.کاالســت.ـ.

تدویــن.نمودند..با.وجود.این،.آنها.فکر.می.کردنــد.که.این.ارزش.تواما.

توسط.کارگران.و.ســرمایه.داران.ایجاد.می.شود..و.بدین.نحو.آنها.جوهر.

و.ذات.استثمار.سرمایه.دارای.را.مخفی.می.ساختند..مارکس.و.انگلس.این.

نظریــه.را.مورد.انتقاد.قرار.داده،.جزء.منطقی.و.عقالنی.آنرا.که.مبتنی.بر.

تئوری.کارـ.ارزش.بود.نگهداشته،.به.تحلیل.موشکافانه.شرایط.تولید.کاال.

در.سیســتم.ســرمایه.داری.پرداخته،.بدین.نحو.روابط.بین.افراد.را.که.در.

پــس.روابط.بین.کاال.ها.مخفی.بود.روشــن.نمودند..مارکس.به.طور.علمی.

نشــان.داد.که.مزد.پرداختی.توسط.سرمایه.دار.به.کارگر.فقط.در.ظاهر.به.

قدر.ارزشــی.است.که.توسط.کار.او.بوجود.میآید؛.یعنی.در.حقیقت،.این.

دستمزد.فقط.بخشی.از.ارزش.تولید.شده.توسط.کارگر.است..کارگر.هیچ.

مزدی.برای.بقیه.ارزشــی.که.او.خود.آنرا.بوجود.آورده.اســت،.دریافت.

نمی.کند؛.و.این.ارزش.اضافی.اســت.که.منبع.منافع.سرمایه.دار.را.تشکیل.

می.دهد..نظر.مارکسیســتی.ارزش.اضافی.از.راز.استثمار.کارگران.توسط.

ســرمایه.داران.عمیقا.پرده.برداشــت،.و.این.یکی.از.عناصر.مهم.اقتصادی.
سیاسی.مارکسیستی.است..

نمایندگان.اصلی.سوســیالیزم.تخیلی.سن.ســیمون.)1760-1825(.و.

فوریه.)1772-1837(.فرانسوی.و.اون.)1771-1858(.انگلیسی.بودند..

آنهــا.در.اوایل.قرن.نوزدهم.زندگی.می.کردند.و.شــاهد.دهشــتناکترین.

جنبه.ها.و.نمود.های.جامعه.ســرمایه.داری.بودند..آنها.با.تاکید.این.امر.که.

جامعه.ســرمایه.داری.بهشــت.ثروتمندان.و.جهنم.فقرا.است.و.این.»دنیای.

واژگونه..ای«.اســت،..به.بیــم.و.هر.اس.های.این.جامعــه.حمله.کرده،.آنرا.

افشاء.نمودند..آنها.طرح.ساختن.جامعه..ای.ایده.آل.را.که.در.آن.تمام.افراد.

با.هم.برابر.باشــند.ریخته،.به.ابراز.عقاید.مثبتی.چون.شــرکت.همگان.در.
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کار.یا.از.بین.بردن.اختالف.شــهر.و.روســتا.می.پرداختند..آنها،.به.شــکل.

ذهنــی،.طرح.هایی.ریختند.که.می.بایســت.امکان.رهایــی.کارگران.را.از.

زیر.بار.ســتم.فراهم.نموده،.جامعــه.را.تغییر.دهد..با.این.حال،.آنها.قوانین.

انکشــاف.جامعه.ســرمایه.داری.را.درک.نمی.کردند..آنها.نقش.تاریخی.و.

برجســته.ای.را.که.پرولتاریا.می.بایست.ایفا.کند.تشخیص.نمی.دادند..آنها.

مبارزه.طبقاتی.را.نفی.کرده.و.با.انقالب.قهرآمیز.مخالفت.می.کردند.و.با.

تکیه.بر.این.خیال.واهی.که.می.توان.جامعه.ایده.آل.شان.را.با.کمک.نجبا.و.

بورژوازی.بوجود.آورد.به.طبقات.حاکم.امید.بسته.بودند..کامال.مشخص.

و.روشن.است.که.این.تنها.خیالی.واهی.بود.که.آنها.را.سرانجام.به.شکستی.

اجتناب.ناپذیر.سوق.داد..پیدایش.درک.ماتریالیستی.تاریخ.وکشف.نظریه.

ارزش.اضافی.به.مارکس.و.انگلس.امکان.داد.که.نظریه.های.سوسیالیســتی.

تخیلی.را.رد.کرده،.به.بهترین.شــکلی.آنرا.تغییر.دهند..آنها.به.طور.علمی.

قوانین.رشــد.و.تکامل.جامعه.سرمایه.داری.را.تشریح.کرده.نشان.دادند.که.

پرولتاریا.گورکن.این.جامعه.است.و.مبارزه.طبقاتی.نیروی.محرکه.واقعی.

تکامل.اجتماعیســت.و.تنها.یک.انقالب.قهرآمیز.که.تســلط.و.حاکمیت.

بورژوازی.را.واژگون.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.را.بر.قرار.کند.به.پرولتاریا.

امکان.تحقق.بخشیدن.به.سوسیالیزم.و.کمونیزم.را.خواهد.داد..بدین.گونه.

بود.که.مارکس.و.انگلس.از.سوســیالیزم.کــه.در.اصل.خیالی.بیش.نبود،.
علمی.واقعی.ساختند..

همچنان.که.می.توان.دید،..مارکس.و.انگلس.برای.خلق.تئوری.انقالبی.

مارکسیســتی.تنها.به.گزینش.و.گردآوری.سه.مبنای.تئوریک.شان.اکتفا.

نکردند،.بلکه.آنها.را.مورد.انتقاد.قرار.داده،.عمیقا.تغییر.دادند.و.در.همان.

حال.به.جمعبندی.تجربه.جنبش.بین.المللی.کارگری.پرداختند..مارکسیزم.

حاصل.انقالب.جهان.پرولتری.است..فقط.با.ایجاد.تئوری.مارکسیستی.بود.
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»که.انقالبی.بی.سابقه.در.تاریخ.شناخت.بشر.بوجود.آمد.«16.
»تنهــا.در.مبارزه.علیــه.طرز.تفکر.بورژوازی.و.خــرده.بورژوازی.و.
تنها.در.مبارزه.است.که.مارکسیزم.می.تواند.متکامل.شود.«17.روند.ایجاد.
تئوری.کمونیزم.علمی.نیز.پروسه.مبارزه.بر.علیه.طرز.تفکر.بورژوازی.و.
خرده.بورژوازی.بود..در.ســال.های.30.و.40.قرن.نوزدهم،.توفانی.عظیم.
و.انقالبی.تمام.اروپا.را.فــرا.می.گرفت..پرولتاریا.تازه.در.صحنه.تاریخی.
پدیدار.شــده.بود.و.انواع.و.اقسام.جریانات.غلط.مانند.سوسیالیزم.تخیلی.
ویتلینگ،..سوســیالیزم.»واقعــی«.در.آلمان.و.پرودونیزم.که.به.توســعه.
و.تکامل.ســالم.جنبــش.صدمه.می.زد،.ظهور.کرد..بــرای.اینکه.به.جنبش.
کارگری.امکان.پیشــروی.بهتر.در.راه.صحیح.داده.شود.مارکس.و.انگلس.

دست.به.جدالی.قاطع.بر.علیه.این.گروه.های.فرصت.طلب.زدند.
ویلهلم.ویتلینگ.)1808-1871(.در.اصل.یک.خیاط.آلمانی.بود.که.
در.سال.1836.وارد.»اتحادیه.عدالت.خواهان«.شد.و.یکی.از.رهبران.این.
اتحادیه.گردید..او.به.نحوی.شــدید.و.گزنده.جنایات.جامعه.سرمایه.دای.
را.افشاء.نموده.انقالب.قهرآمیز.جهت.سرنگونی.سیستم.قدیمی.را.توصیه.
می.کــرد..ولی.او.به.هیچ.وجه.قوانین.تکامل.اجتماعی.را.نمی.شــناخت.و.
تصــور.می.کــرد.که.باید.»به.جامعــه..ای.که.در.آن.همه.با.هــم.بتوانند.از.
زندگی.برخوردار.شــوند«.دســت.یافت.و.بجای.تکیه.بر.پرولتاریا.برای.
انجــام.انقالب.ـ.با.اعتقاد.به.قیام.عده..ای.توطئه.گر.اعتقاد.خود.را.به.گداها،.
جنایتکاران،.دیگر.عناصر.لومپن.ـ.پرولتری.بســته.بــود..او.فکر.می.کرد.
انقالب.امری.خودبخودیست.و.در.نتیجه.با.مبارزات.طبقاتی.سازمان.یافته.

توده..ای.و.همچنین.با.تشکیل.حزب.کارگری.مخالفت.می.نمود..
سوســیالیزم.ویتلینــگ.مشــخصا.سوســیالیزمی.تخیلی.بــود.و.فقط.
می.توانست.جنبش.کارگری.را.به.بن.بست.بکشاند..در.ابتدای.امر.مارکس.
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و.انگلس.امید.زیادی.به.ویتلینگ.بســتند.و.به.امید.اینکه.بلکه.اشــتباهات.

خود.را.اصالح.کرده.به.سوســیالیزم.علمی.گرایــش.یابد.در.فرصت.های.

متعــددی.صمیمانه.او.را.یــاری.نمودند،.ولی.ویتلینــگ.همچنان.بر.روی.

مفاهیــم.غلط.و.مواضع.گروهیش.پافشــاری.می.نمود.تــا.آنکه.مارکس.و.

انگلس.چــاره..ای.جز.این.ندیدند.که.علنا.اعــالم.نمایند.که.رابطه.خود.را.

با.او.بریده.اند..بدین.ترتیب.آنها.سرمشــقی.)از.قاطعیت(.به.پرولتاریا.ارائه.

دادنــد..بعدها،.ویتلینگ.به.امریکا.رفته.و.خود.را.از.جنبش.کارگری.دور.
ساخت..

مارکــس.و.انگلس.در.عین.مبارزه.با.ویتلینــگ،.مبارزه..ای.قاطع.علیه.

سوســیالیزم.»واقعی«.آلمان.را.به.پیش.می.بردند..این.سوســیالیزم.واقعی.

یکــی.از.انواع.سوســیالیزم.ارتجاعی.خرده.بورژوازی.بــود.و.نمایندگان.

اصلــی.آن،.هس،.کریگه.و.گرون.بودند..این.دســته.که.وقعی.به.تضادها.

و.مبارزات.طبقاتی.نمی.گذاشــتند.علنا.با.جدال.سیاسی.و.انقالب.قهرآمیز.

مخالفت.می.نمودند..آنها.با.توســل.به.مفاهیــم.و.اصطالحاتی.واهی.چون.

برادری،.انســانیت.و.عدالت.ابدی.ســعی.در.منحرف.ساختن.طبقه.کارگر.

از.مبارزه.طبقاتی.نمودند.تا.با.ســرمایه.داران.و.مرتجعین.از.عشق.و.محبت.

ســخن.بگویند.و.کمونیستی.استوار.بر.پایه.عشق.و.محبت.بوجود.بیاورند..

مارکس.و.انگلس،.ماهیت.ارتجاعی.این.سوســیالیزم.را.بیرحمانه.افشــاء.

نمودند.و.نشان.دادند.که.هدف.این.سوسیالیزم.»واقعی«.سرپوش.گذاردن.

بر.روی.تضاد.های.آنتاگونیستی.موجود.بین.پرولتاریا.و.بورژوازی.و.دفاع.

از.پادشاهی.پروس.که.در.بحر.ان.فرو.می.رفت.بود..آنها.مشترکا.»اعالمیه.

علیه.کریگه«.که.پوچ.بودن.نظرات.کریگه.و.شــرکا.را.در.مورد.عشــق.

آشکار.و.افشاء.می.ساخت،.نوشتند..انتشار.این.اعالمیه.کریگه.را.از.صحنه.

سیاسی.خارج.ســاخت..انگلس.در.اوت.1846.به.مقابله.ک..گرون.یکی.
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دیگر.از.رهبران.گروه.سوسیالیست.های.به.اصطالح.واقعی.پرداخت..یکی.

از.مباحثات.آنها.ســه.شــب.پی.در.پی.طول.کشــید..در.جریان.این.بحث.

بود.که.انگلس.اصول.اساســی.کمونیزم.علمی.را.تشریح.نمود،.و.تعریف.

مشــخصی.از.آن.بدست.داد..این.بحث.با.پیروزی.دیگر.سوسیالیزم.علمی.
پایان.یافت..

پرودونیزم.در.ســال.های.چهل.قرن.نوزده.وسیعا.در.جنبش.کارگری.

منتشــر.شده.و.با.ممانعت.از.انتشار.کمونیزم.علمی،.انکشاف.این.جنبش.را.

مختل.می.ســاخت..پرودون.)1809-1865(.در.فرانسه.و.در.خانواده...ای.

روســتایی.که.بعــدا.به.پیشــه.وری.روی.آورد.متولد.شــد..او.در.ابتدا.به.

حروف.چینی.اشــتغال.داشــت.و.بعدا.چاپخانه.کوچکی.احداث.کرد..در.

آغاز.ســال.های.چهل.در.کتابش.بنام.»مالکیت.چیست؟«.چنین.می.گوید:.

»مالکیت.همان.دزدیســت«.و.همین.موضوع.او.را.مشــهور.می.سازد..او.

در.ســال.1846.»فلســفه.فقر«.را.که.در.آن.به.طور.منظم.برداشــت.های.

فرصت.طلبانه.خود.را.تشــریح.کرده.است،.نوشته.و.منتشر.می.سازد..او.با.

سرمایه.داری.بزرگ.خصوصی.مخالفت.می.کرد.ولی.در.عین.حال.آرزوی.

ادامــه.حیات.ابدی.ســرمایه.داری.کوچک.را.می.نمــود..پرودن.با.مطرح.

نمودن.بهبودهای.اجتماعی.با.انقالب.پرولتری.مخالفت.می.کرد..او.ایجاد.

انواع.و.اقسام.تعاونی.ها،.افتتاح.و.گشایش.بانک.معاوضه.وغیره.را.بعنوان.

راه.های.گریز.از.استثمار.ســرمایه..داری.توصیه.می.نمود..وی.با.دولت.در.

هر.شــکل.آن.مخالفت.می.نمود.و.آنارشــیزم.را.می.ستود..او.با.دادن.شعار.

توخالی.و.بیهوده.»مرگ.بر.احزاب،.مرگ.بر.دولت«.خواستار.»آزادی.

مطلق«.همه.افراد.می.شــد..در.ســال.1847.مارکس.در.پاســخ.به.»فلسفه.

فقر«.پرودن،.کتاب.»فقر.فلســفه«.را.نگاشت.و.در.آن.به.انتقادی.منسجم.

از.مفاهیم.سیاسی،.فلســفی.و.اقتصادی.پرودن.ساخته.و.ماهیت.ارتجاعی.
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این.فرد.دغل.را.که.پرچم.سوسیالیزم.را.دست.گرفته.بود.برمال.ساخت..
مارکــس.و.انگلس.در.مبارزه.بر.علیه.انواع.و.اقســام.این.جریانات.و.
فرقه.های.سوسیالیستی.پیروزی.پشت.پیروزی.کسب.کردند.و.بدین.طریق.
مارکســیزم.شروع.به.گسترش.و.نشــر.در.میان.کارگران.تمام.کشور.های.
اروپایــی.نمود.و.بدین.ترتیــب.زمینه.ایجاد.آتی.حــزب.کارگری.فراهم.
گردیــد..مارکس.و.انگلس.در.عیــن.اینکه.نظریه.سوســیالیزم.علمی،.را.
پایه.ریــزی.می.کردند،.در.امر.داشــتن.ارتباط.نزدیک.بــا.طبقه.کارگر.و.
یکپارچه.نمودن.مبــارزه.برای.ایجاد.تئوری.انقالبــی.پرولتاریا.با.تئوری.

پایه.ریزی.و.ایجاد.حزب.پرولتری،.مراقبت.فراوان.می.نمودند..
در.سال.1846.مارکس.و.انگلس.در.بروکسل.کمیته.ارتباط.کمونیستی.
را.کــه.وظیفه.اش.برقرار.ســاختن.ارتبــاط.بین.اتحادیه.هــای.کارگری.با.
گروه.های.سوسیالیستی.کشــور.های.مختلف.و.تامین.نشر.کمونیزم.علمی.

بود.ایجاد.نمودند...
مارکس.و.انگلس.عالقه.ویژه..ای.به.فعالیت.های.»اتحادیه.منصفین«.از.
خود.نشــان.می.دادند..این.اتحادیه.که.در.ســال.1836.ایجاد.شده.بود.در.
بدو.امر.فقط.سازمان.مخفی.کارگران.آلمانی.مقیم.پاریس.بود.ولی.بعدها.
دایره.فعالیت.آن.کم.کم.بســط.یافت.و.به.یکی.از.ســازمان.های.بین.المللی.
کارگران.تبدیل.شــد..با.اینهمه.این.اتحادیه.فاقــد.تئوری.انقالبی.صحیح.
بود.و.عمیقا.تحت.تاثیر.مضر.سوســیالیزم.تخیلی.ویتلینگ.و.سوســیالیزم.
»حقیقی«.و.پرودنیزم.بود..این.اتحادیه.که.از.جهت.ایدئولوژیک.مشوش.
بود.و.به.صورت.بدی.هم.ســازماندهی.شــده.بود،.قــادر.به.عهده.گرفتن.
وظیفــه.تاریخی.رهبری.انقالب.کارگری.نبــود..مبارزات.مداوم.و.پیگیر.
مارکــس.و.انگلس.بر.علیه.تمامی.جریانات.فرصت.طلب.و.پیروزی.پیاپی.
آنهــا.اکثریت.اعضای.اتحادیه.را.تدریجا.به.سوســیالیزم.علمی.کشــاند..
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مارکــس.و.انگلس.در.اوایل.1847.بنا.به.دعــوت.رهبران.اتحادیه.جهت.

بازســازی.آن.از.درون،.وارد.آن.شــدند.و.از.این.اتحادیه.سازمان.انقالبی.

کارگری.که.توسط.ایدئولوژی.سوسیالیزم.علمی.هدایت.می.شد.ساختند..

اولیــن.کنگره.»اتحادیه.منصفین«.در.ژوئــن.1847.در.لندن.برگزار.

شد..انگلس.در.آن.کنگره.شرکت.کرد.و.اساسنامه.جدیدی.برای.اتحادیه.

پیشــنهاد.نمود..در.ماده.اول.این.اساسنامه.که.به.تصویب.کنگره.رسید.به.

وضوح.قید.شده.بود.که.»هدف.اتحادیه.سرنگونی.بورژوازی.و.حاکمیت.

کارگران،.الغای.جامعه.فرتوت.بورژوازی.که.برپایه.تضاد.های.آشتی.ناپذیر.

طبقاتی.بنا.شده.و.ایجاد.جامعه.نوین.بی.طبقه.که.در.آن.مالکیت.خصوصی.

وجود.ندارد.اســت.«18.موارد.دیگر.این.اساسنامه.سانترالیزم.دمکراتیک.

را.بعنوان.اصل.اساســی.اتحادیه.تعیین.نمود..هدف.از.این.کار.این.بود.که.

رابطه.کلی.با.عملکرد.های.انشعاب.گرانه.و.فعالیت.های.توطئه.گرانه..ای.که.

پیش.از.آن.در.این.نوع.سازمان.ها.حکمفرما.بود.قطع.شود..کنگره.تصمیم.

گرفت.که.نام.خود.را.از.»اتحادیه.منصفین«.به.»اتحادیه.کمونیســت.ها«.

تغییر.دهد..وغریو.رزمی:.»کارگران.همه.کشــورها.با.هم.متحد.شــوید«.

جانشین.شعار.قبلی.»همه.مردم.برادرند«،.شد..از.این.زمان.به.بعد.اتحادیه.

کمونیست.ها.بصورت.اولین.سازمان.بین.المللی.کارگری.در.عرصه.سیاسی.
نمود.یافت.

اتحادیه.کمونیســت.ها.در.نوامبر.1847.دومیــن.کنگره.خود.را.که.

مارکس.و.انگلس.در.آن.شــرکت.داشــتند.در.لندن.برگزار.کرد..وظیفه.

اساســی.این.کنگره.انشای.برنامه..ای.برای.اتحادیه.بود.که.از.مدت.ها.پیش.

مبارزات.شــدیدی.در.اطراف.آن.جریان.داشــت..باالخــره.کنگره.متفقا.

اصولی.را.که.توســط.مارکس.و.انگلس.تدوین.شده.بود.تصویب.نمود.و.

از.آنها.خواست.تا.به.انشای.بیانیه.ای.که.می.بایست.به.منزله.برنامه..اتحادیه.
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تلقی.شود.بپردازند..و.بدینترتیب.اتحادیه.دارای.اولین.برنامه.خود.که.به.
همان.»مانیفست.حزب.کمونیست«.معروف.باشد،.شد..

۴ـ»مانیفستحزبکمونیست«:
اولینبرنامهمبارزاتیکارگرانجهان

»مانیفست.حزب.کمونیست«.که.مشــترکا.توسط.مارکس.و.انگلس.
نوشته.شده.در.فوریه.1848.رسما.در.لندن.منتشر.شد..

مانیفســت.اصول.اساسی.مارکســیزم.را.برای.اولین.بار.به.طور.کامل.

و.مدون.تشــریح.نمود؛.این.بیانیه.مبتنی.بــر.اولین.برنامه.مبارزاتی.جنبش.

بین.المللی.کمونیستی.است..»این.اثر.با.وضوح.و.قدرتی.نمایان.به.تشریح،.

درک.و.برداشــت.نوین.از.جهان.یعنی.ماتریالیــزم.منطقی.و.عقالیی.که.

در.زمینه.حیات.اجتماعی.بســط.یافته.اســت،.دیالکتیک.این.وســیع.ترین.

و.عمیق.تریــن.علم.تکامــل،.نظریه.مبارزه.طبقاتــی.و.نقش.انقالبی.ای.که.

تاریــخ.جهانی.به.عهده.طبقه.کارگر،.این.خالــق.جامعه.نوین.یعنی.جامعه.

کمونیســتی.محول.نموده.است،.پرداخته.اســت.«19.به.همین.دلیل.است.

که.مانیفســت.همچنان.یکی.از.»کتاب.های.کنار.بستر.هر.کارگر.آگاهی.
است«.20

محتوای.مانیفســت.بی.نهایت.غنی.است.و.از.میان.تاکیدات.بسیار.مهم.
می.توان.مطالب.زیر.را.قید.نمود:.

1(.مبارزه.طبقاتی
.نیروی.محرکه.تکامل.جامعه.طبقاتی.است

از.همــان.شــروع.کتــاب،.مانیفســت.تاکیــد.می.نماید.کــه.»تاریخ.

کلیــه.جامعه.هایــی.که.تا.کنون.وجود.داشــته،.تاریخ.مبــارزات.طبقاتی.

بوده.اســت.«21.و.این.به.مفهوم.آنســت.که.از.زمان.تالشــی.جامعه.اولیه.
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مجموعه.تاریخ.جوامع،.تاریخ.مبارزه.طبقات.استثمار.شده.بر.علیه.طبقات.

استثمارکننده،.تاریخ.مبارزه.طبقات.زیردست.بر.علیه.طبقات.حاکم.بوده.

اســت..این.مبارزات.گاهی.نهانی.و.گاهی.آشــکار.بوده.است.ولی.همیشه.

وجــود.داشــته.و.تکامل.تاریخ.بشــر.و.همچنین.تغییــرات.انقالبی.جامعه.

در.اثر.نیروی.محرکه.مبارزه.طبقاتی.بوده.اســت..از.هزاران.ســال.پیش،.

مبارزات.و.خیزش.های.بردگان.و.دهقانان.بوده.اســت.که.باعث.تســریع.

تغییرات.اجتماعی.گشــته.و.به.تاریخ.امکان.حرکــت.رو.به.پیش.را.داده.

است..جامعه.سرمایه.داری.که.بر.روی.خرابه.های.جامعه.فئودالی.برپا.شده.

باشد،.تضاد.های.آشتی.ناپذیر.طبقاتی.را.از.بین.نبرده.است..این.جامعه.فقط.

طبقات.جدید،.شــرایط.جدید.فشار.و.اختناق.و.شیوه.های.نو.مبارزاتی.را.

جانشــین.طبقات.قدیم،..شرایط.قدیمی.و....ساخته.است..مبارزه.کارگران.

با.ســرما.یه.داران.در.جامعه.بورژوازی.مبارزه.مــرگ.و.زندگی.و.بی.هیچ.

امکان.گذشــت.و.آشــتی.می.باشــد..مانیفست.اصل.مشــهوری.را.تدوین.

نمود.که.می.گوید.»هر.مبارزه.طبقاتی.یک.مبارزه.سیاســی.اســت«22.و.

بدین.ترتیب.متذکر.می.شــود.که.جریان.مبازره.پرولتاریا.علیه.بورژوازی.

الزاما.می.بایســت.به.صورت.مبارزه..ای.سیاسی.جهت.کسب.قدرت،.رشد.

و.گســترش.یابد.و.خاطرنشان.می.ســازد.که.ســرانجام.این.مبارزه،.الزام.

ســرنگونی.قهرآمیز.حاکمیت.بورژوازی.توســط.پرولتاریا.و.اســتقرار.

دیکتاتوری.پرولتاریا.را.برای.حل.کردن.و.پایان.بخشــیدن.به.موجودیت.
همه.طبقات.و.تحقق.کمونیزم.به.همراه.دارد..

2(.نابــودی.ســرمایه.داری.و.پیــروزی.سوســیالیزم.هر.دو.
اجتناب.ناپذیر.است.و.این.قانون.عینی.تکامل.جامعه.است.

مانیفست.حزب.کمونیســت.در.مقابل.تمام.جهان.با.صدای.رسا.اعالم.

میدارد.که.سرمایه.داری.الزاما.می.باید.نابود.شود.و.سوسیالیزم.اجبارا.باید.
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پیروز.گردد..مارکس.و.انگلس.در.مانیفســت.بر.روی.اصلی.که.بنا.بر.آن.

روابط.تولید.باید.با.گسترش.نیرو.های.مولده.توافق.و.تناسب.داشته.باشد،.

تکیه.می.کنند.و.جریان.پیدایش.و.گســترش.بورژوازی.را.تحلیل.نموده،.

.قانون.عینی.ای.را.که.مبتنی.بر.نابودی.گریزناپذیر.سرمایه.داری.و.پیروزی.
حتمی.سوسیالیزم.است.عیان.میسازند..

ســرمایه.داری.در.اثر.حرکتی.که.حاصل.تضاد.بیــن.نیرو.های.مولده.

و.روابط.تولیدی.موجود.در.جامعه.فئودالی.بود.پدیدار.شــد.و.گســترش.

یافت..اقتصاد.ســرمایه.داری.برپایه.انکشاف.تولید.کاالیی.بنا.شد.و.روند.

تکاملی.طوالنی..ای.را.در.گذار.از.تعاونی.های.ســاده.و.کارگاه،.به.صنایع.

بزرگ.ماشینی.از.سر.گذراند..به.مقیاسی.که.بورژوازی.اقتصادی.خود.را.

توسعه.می.داد،.قدرت.سیاسی.آن.نیز.فزونی.می.یافت..و.بدین.ترتیب.بود.

که.»شــرایطی.که.در.آن.جامعه.فئودالــی.به.تولید.و.مبادله.می.پرداخت،.

ســازمان.بندی.فئودالی.کشــاورزی.و.کارگاهی،.و.خالصه.نظام.فئودالی.

مالکیــت.دیگر.مطابقــت.خود.را.با.نیروهای.مولده.ای.که.در.شــکوفایی.

کامل.خود.بود،.از.دست.داد؛.و.بجای.آنکه.تولید.را.پیشرفت.و.بسط.دهد.

راه.آن.را.سد.کرد.و.مبدل.به.زنجیر.هایی.به.دست.و.پای.آن.شد..می.بایست.

آنها.را.پاره.کرد.و.پاره.هم.شــد.«23.بــورژوازی.با.انقالبی.اجتماعی.نظام.
فئودالی..را.سرنگون.کرد.و.حاکمیت.خود.را.مسجل.ساخت...

در.مرحله.ای.که.پس.از.به.قدرت.رسیدن.بورژوازی.فرا.رسید.روابط.

تولیــدی.باز.با.گســترش.نیروهــای.مولده.مطابقت.داشــت.و.این.روابط.

باعث.تســریع.این.گســترش.گردید..ولی.همراه.با.رشــد.دایم.نیروهای.

مولــده،.تضاد.هایی.بین.روابط.تولیدی.و.نیروهــای.مولده.ذاتی.جامعه.ی.

ســرمایه.داری.هر.روز.آشکارتر.و.روشن.تر.گشــت.و.بیان.موجز.خود.را.

در.تضاد.بین.شــکل.اجتماعی.تولیــد.و.خصلت.فردی.مالکیت.یافت..این.
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تضاد.هــا.در.زمینه.ی.اقتصــادی.در.بحران.های.متنــاوب.و.مکرری.که.بر.

ســرمایه.داری.تاثیر.می.گذارد.بروز.می.کند.و.در.زمینه.مناسبات.طبقاتی.

با.تشــدید.مدام.مبــارزه.پرولتاریا.بر.علیه.بورژوازی.آشــکار.می.گردد..

مناسبات.تولید.سرمایه.داری.به.سد.نمودن.کامل.گسترش.نیروهای.مولده.

منجر.شد..»سالحی.که.بورژوازی.از.آن.برای.سرنگون.ساختن.فئودالیزم.

اســتفاده.کرد،.اکنون.بــر.علیه.خودش.بکار.افتاده.اســت.«24.خود.نظام.

ســرمایه.داری.قادر.بــه.از.بین.بردن.بحران.های.اقتصادی.نیســت.و.از.بین.

رفتن.این.بحران.ها.فقط.در.اثر.واژگون.شدن.حاکمیت.بورژوازی.و.الغای.

مالکیت.خصوصی.ابزار.تولید.و.جایگزینی.آن.بوسیله.مالکیت.اشتراکی.

سوسیالیســتی.و.کمونیســتی.امکان.پذیراســت..و.این.قانون.عینی.تکامل.

اجتماعیست.که.هیچ.نیرویی.قادر.به.مقاومت.در.برابر.آن.نیست..مانیفست.

ناقوس.مرگ.ســرمایه.داری.را.به.صدا.در.آورده،.و.رســما.به.تمام.جهان.

اعــالم.می.کند:.»بورژوازی.مقدم.بر.هر.چیز.گورکنان.خویش.را.بوجود.
میآورد..فنای.او.و.پیروزی.پرولتاریا،..بطور.همانندی.ناگزیر.است.«25.

3(.وظیفه.عظیــم.و.تاریخی.واژگونی.ســرمایه.داری.برای.

بوجــود.آوردن.سوســیالیزم.و.کمونیــزم.به.عهــده.پرولتاریا.
گذارده.شده.است

مانیفســت.متذکر.می.شود:.»بورژوازی.نه.تنها.سالحی.را.که.هالکش.

خواهد.کرد.ساخته.است،.بلکه.اشخاصی.که.این.سالح.را.بسوی.او.متوجه.

خواهند.نمود.یعنی.کارگران.نوین،.پرولتاریا.را.بوجود.آورده.است.«26.

پرولتاریا.گورکــن.سرمایه.داریســت،.اینکه.پرولتاریــا.می.تواند.وظیفه.

تاریخــی.اش.را.تعهد.کند.و.انجام.دهد.از.طرفی.به.این.علت.اســت.که.او.

در.»قشــر.پایینی.جامعه.کنونی«27.قرار.دارد،.پرولتاریا.مالک.هیچ.ابزار.

تولیدی.نیســت.و.بشدت.استثمار.شده.و.ستم.می.بیند؛.و.همه.اینهاست.که.
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او.را.عمیقا.انقالبی.ســاخته.اســت؛.و.از.طرف.دیگر.به.علت.آنســت.که.

پرولتاریا.فرایند.و.حاصل.صنایع.بزرگ.ماشــینی.است..پرولتاریا.معرف.

پیشرفته.ترین.و.بالنده.ترین.نیروی.تولیدی.است.و.در.نتیجه.طبقه..ای.است.

که.بیش.از.همه.طبقات.آینده.متعلق.به.اوست.و.فراتر.از.همه.آینده.نگری.

داشــته،.مترقی.تــر.از.بقیه.طبقات.اجتماعیســت..مارکــس.و.انگلس.در.

مانیفست.می.نویسند.که.»بین.همه.طبقاتی.که.اکنون.در.مقابل.بورژوازی.

قرار.دارند.تنها.پرولتاریا.یک.طبقه.واقعا.انقالبی.است..تمام.طبقات.دیگر.

در.اثر.تکامــل.صنایع.بزرگ.راه.انحطاط.و.زوال.می.پیمایند.و.حال.آنکه.
پرولتاریا.خود.ثمره.و.محصول.صنایع.بزرگ.است.«28

و.ســر.انجام،.علت.آخر.این.که.پرولتاریا.نمی.تواند.خود.را.آزاد.کند.

مگر.اینکه.بشــریت.را.رها.سازد..موقعیت.اجتماعی.و.اقتصادی.پرولتاریا.

باعث.می.شــود.که.این.طبقه.بکلی.فاقد.اگوئیزم.»خودخواهی«.باشــد.و.

این.نکته.را.مانیفســت.چنین.متذکر.می.شــود:.»جنبــش.پرولتاریا.جنبش.

خودبخودی.و.مســتقل.اکثریت.عظیمی.است.که.به.سود.اکثریت.عظیمی.

انجام.می.پذیرد.«29.پرولتاریا.کامال.با.منابع.اساسی.همه.طبقات.زحمتکش.

آشناســت.و.همین.مسئله.اســت.که.به.او.امکان.می.دهد.تا.تمام.نیروهای.

انقالبی.را.که.قابل.متحد.شــدن.در.مبارزه.برای.واژگونی.سرمایه.داری.و.
تحقق.سوسیالیزم.و.کمونیزم.هستند،.متحد.سازد..

4(.انقالب.پرولتاریا.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.طریقی.الزامی.
جهت.تحقق.وظیفه.تاریخی.پرولتاریا

پرولتاریــا.چگونــه.می.تواند.وظیفه.تاریخی.اش.را.به.انجام.برســاند؟.

در.این.مانیفســت،.مارکس.و.انگلس.بــا.تجزیه.و.تحلیل.تجربه.ی.تاریخی.

تمام.مبارزات.طبقاتی.بشــر.و.به.ویژه.تجربه.مبــارزات.جنبش.بین.المللی.

کارگری.خاطرنشان.ساختند.که.پرولتاریا.باید.در.طی.انقالبی.قهرآمیز.به.
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دیکتاتوری.خود.بطور.مداوم.اســتقرار.و.استحکام.بخشد.تا.بتواند.انقالب.
کارگری.را.به.انجام.رساند..

طبقــات.حاکم.هیچگاه.حاضر.نمی.شــوند.که.به.میــل.و.رضای.خود.

صحنــه.تاریــخ.را.ترک.گوینــد،.حال.از.هــر.طبقه.ای.کــه.می.خواهند.

باشــند..بورژوازی.برای.حفظ.تســلط.خود.بی.تردید.از.قدرت.دولت.که.

ابزار.قدرتمندی.در.دســت.اوست.اســتفاده.می.کند.تا.با.پرولتاریا.مقابله.

کــرده،.مخالفت.او.را.درهــم.بکوبد..در.نتیجه،.پرولتاریا.باید.به.وســیله.

قهر.انقالبی.به.قهر.ضد.انقالبی.بورژوازی.پاســخ.بگوید؛.انقالب.قهرآمیز.

قانون.جهانشمول.انقالب.پرولتریست..و.مانیفست.این.مطلب.را.به.وضوح.

ذکر.می.کند:.»کمونیســت.ها.از.پنهان.کــردن.مقاصد.و.نظریات.خویش.

عــار.ندارند..آنها.آشــکارا.اعــالم.می.دارند.که.تنهــا.از.طریق.واژگونی.

قهرآمیز.همه.نظامات.اجتماعی.گذشــته،.دستیابی.به.هدف.های.شان.میسر.

است..بگذار.طبقات.حاکم.از.اندیشــه.انقالب.کمونیستی.برخود.بلرزند..

کارگران.در.این.میان.چیزی.جز.زنجیر.های.خود.را.از.دســت.نمی.دهند،.

ولی.جهانی.را.بدســت.خواهند.آورد.«30.پرولتاریا.پس.از.کسب.قدرت.

می.باید.حاکمیت.سیاسی.خود.را.یا.به.عبارت.دیگر.دیکتاتوری.پرولتری.

را.برقرار.ســازد..دیکتاتــوری.پرولتری.ضمانت.اساســی.برای.پیروزی.

پرولتاریا.بر.بورژوازی.و.پیروزی.سوســیالیزم.بر.سرمایه.داریست..جهت.

گذار.از.سرمایه.داری.به.کمونیزم،.دیکتاتوری.پرولتاریا.وسیله.ای.الزامی.

اســت..با.اینکه.مانیفســت.مفهوم.علمی.دیکتاتــوری.پرولتاریا.را.به.کار.

نمی.برد.ولی.اندیشه.دیکتاتوری.پرولتاریا.چون.خط.سرخی.در.تمام.متن.

کتاب.دیده.می.شــود..مانیفســت.اعالن.می.کند.که.»نخســتین.مرحله.در.

انقالب.کارگری.تشــکل.کارگران.به.صورت.طبقه.حاکمه.اســت.«31.و.

بدین.وســیله.نشان.می.دهد.که.پرولتاریا.باید.با.استفاده.از.قدرت.خود.کم.
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کم.از.بورژوازی.سلب.مالکیت.نموده.و.ابزار.تولید.را.به.منظور.پیشرفت.

ســریع.نیروهای.مولده.در.دست.خود.متمرکز.ســازد..مانیفست.تعریف.

بســیار.مهمی.از.دولت.کارگری.بدســت.می.دهد:.»دولت.یعنی.پرولتاریا.

که.به.صورت.طبقه.حاکمه.متشکل.شده.است«32..از.نظر.لنین،.این.اندیشه.

برجسته.ترین.و.اساسی.ترین.برداشت.مارکسیستی.از.دولت.است.تا.حدی.
که.این.برداشت.ایده.دیکتاتوری.پرولتاریا.را.تشریح.می.نماید..

5(.رهبری.حزب.کمونیســت.ضمانت.اساسی.جهت.تحقق.
وظیفه.تایخی.پرولتاریاست.

مانیفست.»برنامه.مفصل.تئوریک.و.هم.عملی«33.می.باشد..این.کتاب.

به.نحوی.علمی،.مشــخصه،.ویژگی.ها،.برنامه،.وظایف.و.اصول.تاکتیکی.
حزب.کمونیست.را.تشریح.می.نماید..

حزب.کمونیست،.حزبیست.که.معرف.منافع.پرولتاریاست..این.حزب.

که.از.نظر.ایدئولوژی،..تئوری.انقالبی.و.مارکسیستی.رهنمای.آن.است.در.

عمل.معرف.منافع.تمامی.طبقه.کارگر.و.تمامی.جنبش.اســت..این.حزب.

بخشــی.از.جنبش.است.که.پیوسته.آنرا.به.پیش.می.راند..و.به.همین.جهت.

اســت.که.حزب.کمونیست.از.دیگر.سازمان.ها.و.احزاب.کارگری.متمایز.

می.گردد؛.این.حزب.پیشآهنگ.پرولتاریاست.که.انترناسونالیزم.کارگری.
و.روحیه.انقالب.بنیانی.را.پیاده.می.کند..

بــه.طور.کلی.می.تــوان.گفت.که.برنامه.و.وظایــف.حزب.این.چنین.

خالصه.می.شــود:.در.زمینه.سیاســی،.کمک.نمودن.به.پرولتاریا.در.جهت.

تشــکل.آن.به.صورت.طبقه،.برای.آنکه.بتواند.با.توســل.به.قهر.حاکمیت.

بورژوازی.را.واژگون.ســاخته.و.حاکمیت.سیاســی.خود.را.مستقر.سازد؛.

در.زمینــه.اقتصادی.به.پرولتاریا.این.امکان.را.بدهد.که.به.ســلب.مالکیت.

از.غاصبیــن.پرداختــه،.مالکیت.خصوصی.ســرمایه.داری.را.لغو.نموده.و.
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مالکیت.اشتراکی..سوسیالیستی.را.برقرار.نماید..»کمونیست.ها.می.توانند.

تئوری.خود.را.در.این.اصــل.خالصه.کنند:.الغای.مالکیت.خصوصی.«34.

از.نقطه.نظــر.فرهنگی.و.ایدئولوژی.هم.باید.به.طــور.بنیادی.با.مفاهیم.و.

برداشت.های.فردگرایانه.قطع.رابطه.کرد:.»انقالب.کمونیستی.قطعی.ترین.

و.بنیادی.ترین.شــکل.قطع.رابطه.با.نظام.مالکیتی.است.که.ماترک.گذشته.

اســت؛.و.از.این.جهت.هیچ.جای.شگفتی.نیست.که.این.انقالب.در.جریان.

تکامل.خود.با.ایده.ها.و.آرای.ســنتی.و.معموال.به.قطعی.ترین.شــکلی.قطع.

رابطه.کنــد.«35.فقط.با.انجام.ایــن.دو.بنیادی.ترین.قطع.رابطه.اســت.که.

اعمــال.دیکتاتوری.پرولتاریا.و.پیگیری.و.ادامه.انقالب.تحت.دیکتاتوری.
پرولتاریا.و.همچنین.به.سرانجام.رساندن.انقالب،.ممکن.می.گردد.

اصول.تاکتیکی.کمونیست.ها.کدام.است؟.»کمونیست.ها.برای.رسیدن.

به.نزدیک.ترین.هدف.هــا.و.منافع.طبقه.کارگر.مبارزه.می.نمایند،.ولی.در.

عین.حال.در.جریــان.جنبش.کنونی.از.آینده.نهضت.نیز.دفاع.نموده،.آنرا.

نمایندگی.می.کنند.«36.این.بدین.مفهوم.اســت.که.حزب.کمونیست.باید.

منافــع.موقتی.و.آنی.و.هدف.های.طوالنی.مــدت.را.در.مبارزه.انقالبی.بر.

علیه.نظام.اجتماعی.موجود.پیوند.زده،.اصول.انترناسیونالیزم.پرولتری.را.

به.مورد.اجرا.گذارده.و.به.منظور.تحقق.کمونیزم.برای.تمامی.نوع.بشــر.
مبارزه.نماید..

مارکس.و.انگلس.در.پایان.مانیفســت.با.روحیه.سترگی.که.مخصوص..

انقالبیون.کارگریســت.قاطعانه.در.برابــر.جهان.اعالم.می.کنند:.»بگذار.تا.

طبقات.حاکمه.از.اندیشه.انقالب.کمونیستی.بر.خود.بلرزند!.کارگران.در.

این.انقالب.چیزی.جز.زنجیر.های.خود.را.از.دســت.نمی.دهند..آنها.در.این.

انقالب.جهانی.را.بدســت.خواهند.آورد..کارگران.تمام.کشــور.ها.متحد.
شوید!«37.
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مانیفســت.حزب.کمونیست.اولین.سند.در.مورد.برنامه.کارگران.همه.

کشور.هاســت.که.به.پرولتاریا.خط...مشــی.صحیحی.جهت.پیشبرد.مبارزه.

انقالبیش.ارائه.می.دهد..انتشــار.مانیفســت.تولد.مارکســیزم.را.مشــخص.

می.ســازد..و.جنبش.بین.المللی.کارگران.که.از.آن.پس.دارای.جهتی.است.

که.مارکســیزم.به.آن.داده،.مرحله.مبارزاتــی.جدیدی.را.آغاز.می.نماید..

چنانکه.اســتالین.می.گوید:.»مانیفست.آنها.دوران.ساز.شد.«38.اکنون.بیش.

از.یک.قرن.اســت.که.مانیفســت.منتشــر.شده.اســت.ولی.این.کتاب.»تا.

امــروز.به.تمام.کارگران.متشــکل.و.مبارز.جهان.متمدن.الهام.بخشــیده.و.

آنها.را.به.حرکت.در.آورده.اســت.«39.ایده.ها.و.اصول.اساسی.مانیفست.

سالح.ایدئولوژیک.قدرتمندی.برای.پرولتاریای.جهان.و.تمامی.خلق.های.

انقالبی.محســوب.می.شــود.کــه.می.خواهند.مرتجعیــن،.فرصت.طلبان.و.

تجدیدنظرطلبان.از.هر.قماشی.را.شکست.دهند..رویزیونیست.های.قدیمی.

همچون.رویزیونیســت.های.جدید.به.منظــور.مقابله.با.انقالب.کارگری.و.

دیکتاتوری.کارگران.ســعی.بر.آن.داشــته.اند.تا.اصول.اساســی.مانیفست.

را.قلــب.نموده.و.دگرگونه.نمایند..ولی.منطق.تاریخ.بی.رحم.اســت..تمام.

عروســک.های.خیمه.شب.بازی.ای.که.می.کوشیدند.تا.مانع.پیشروی.جریان.

تاریخ.شــوند.به.وســیله.خلق.های.انقالبی.محکوم.به.افتــادن.در.زباله.دان.
تاریخند.

یادداشتهایفصلاول:
1. مائوتسه.دون:.»دمکراسی.نوین«.منتخب.آثار،.جلد.دوم،.ص286ـ
2. مائوتسه.دون:.»درباره.تضاد«.منتخب.آثار،.جلد.اول،.ص148ـ
3. لنین:.»انترناسیونال.سوم.و.مکانش.در.تاریخ«.کلیات.جلد.29،.ص312.ـ
4. مارکس:.نقدی.بر.مقاله:.»پادشــاه.پروس.و.اصالحات.اجتماعی.بوسیله.ـ
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یک.پروسی«.
5. مائوتسه.دون:.»درباره.عمل«،.آثار.منتخب،.جلد.اول،.ص334ـ
6. همانجا،.ص334ـ
7. راینیــش.زایتونــگ،.)Rheinisch Zeitung(.ارگان.بورژوازی.لیبرال.ـ

)Rhenanie(.رنانی
8. کارل.مارکس:.»بحث.درباره.ششــمین.اجالس.دیــت.دو.رنانی.)مقاله.ـ

سوم(«،.مجموع.آثار.مارکس.و.انگلس،.ص130
9. ف..انگلس:»لودویک.فوئرباخ.و.پایان.فلسفه.کالسیک.آلمان«،.ص23ـ

10. شماره.38،.خیابان.وانو،.محله.هفتمـ
11. ک..مارکــس:.»مقدمه.ای.بر.نقد.فلســفه.حقوق.هــگل«،.»مارکس.ـ.ـ

انگلس:.مطالعات.فلسفی«،.ص27،.29
12. لنین:.»کارل.مارکس«،.ص5.ـ
13. ف..انگلس:.»وضعیت.طبقه.کارگر.در.انگلســتان«،.انتشارات.سوسیال.ـ.ـ

پاریس،.ص27
14. لنین:.»درباره.مارکس.و.انگلس«،.انتشارات.به.زبان.های.خارجی،.پکن،.ـ

ص50
15. لنین:.»سه.منبع.و.سه.جزء.مارکسیزم«،.انتشارات.به.زبان.های.خارجی،.ـ

.پکن،.ص2
16. مائوتسه.دون:.»درباره.تضاد«.منتخب.آثار،.جلد1،.انتشارت.به.زبان.های.ـ

خارجی،.پکن،.ص352.
17. مائوتســه.دون:.»ســخنرانی.در.کنفرانس.ملی.حزب.کمونیســت.چین.ـ

در.مــورد.کار.تبلیغاتی«.منتخب.آثار،.جلد.5،.انتشــارات.به.زبان.های.
خارجی،.ص470

18. ف..انگلس:.»گفتاری.درباره.تاریخچه.اتحادیه.کمونیســت.ها«،.منتخب.ـ
آثار.مارکــس.و.انگلس،.جلد3،.ص190ـ191.انتشــارات.پروگرس.ـ.

مسکو
19. لنین:.»کارل.مارکس«،.انتشارات.به.زبان.های.خارجی.ـ.پکن،.ص6.ـ
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20. لنین:.»سه.منبع.و.سه.جزء.مارکسیزم.«،.انتشارات.به.زبان.های.خارجی،.ـ
پکن،.ص3

21. مارکس.و.انگلس:.»مانیفست.حزب.کمونیست«،.انتشارات.به.زبان.های.ـ
خارجی،.پکن،.ص32.....

22. همانجا،.ص44.....ـ
23. همانجا،.ص39ـ
24. همانجا،.ص41ـ
25. همانجا،.ص48ـ
26. همانجا،.ص41ـ
27. همانجا،.ص47ـ
28. همانجا،.ص45ـ
29. همانجا،.ص47ـ
30. همانجا،.ص76ـ
31. همانجا،.ص58ـ
32. همانجا،.ص58ـ
33. همانجا،.ص1ـ
34. همانجا،.ص50ـ
35. همانجا،.ص58ـ
36. همانجا،.ص74ـ
37. همانجا،.ص76ـ
38. استالین:.»آنارشیزم.یا.سوسیالیزم«،.ص65.ـ
39. لنین:.»درباره.مارکس.و.انگلس«،.ص52ـ



مارکس دانشجو )بن ۱۸۳۸(



انگلس در سال های ۴۰



ف. انگلس، ک. مارکس و سه دخترش جینی، الینور، و لورا
در سال های ۶۰



ترجمه مانیفست حزب کمونیست به زبان های مختلف



فصل دوم 

توفان انقالبی ۱۸۴۸ در اروپا 
و گسترش مارکسیزم





درست.پس.از.انتشار.مانیفست.حزب.کمونیست،.توفان.عظیم.انقالبی.

1848.در.اروپــا.برخاســت..انقالب.تمــام.قاره.اروپا.را.از.بوداپســت.تا.

پاریس،.از.پالــرم.تا.برلین.فرا.گرفت..این.انقالب.کــه.از.تمام.انقالباتی.

کــه.اروپای.نوین.تــا.آنزمان.به.خود.دیده.بــود،.پردامنه.تر.بود،.انقالبی.

بورژوا-دمکراتیک.بود..هدف.اصلی.ایــن.انقالب.از.بین.بردن.پایه.های.

فرتوت.نظام.فئودالی.و.درهم.شکســتن.موانعی.بود.که.ســد.راه.رشــد.و.
انکشاف.سرمایه.داری.در.تمام.این.کشورها.می.شد..

با.این.که.انقالب.1848.انقالبی.بورژوائی.بود،.با.این.وجود.در.زمانی.

روی.داد.که.ســرمایه.داری.دیگر.به.حد.زیادی.رشــد.یافته،.مارکســیزم.

پدیدار.شده.و.مبارزات.طبقاتی.بین.پرولتاریا.و.بورژوازی.مرحله.دیگری.

را.پشت.سر.نهاده.بود؛.همین.هاست.که.به.این.انقالب.خصوصیات.متفاوتی.

با.ســایر.انقالبات.بورژوازی.می.بخشد..بویژه.این.امر.که.پرولتاریایی.که.

تازه.آگاه.و.هشــیار.شده.و.دیگر.بعنوان.نیروی.سیاسی.مستقلی.در.صحنه.

تاریخ.ظاهر.می.شــد،.این.انقالب.را.با.مهر.طبقاتی.واضح.خود.مشخص.و.

متمایز.ساخت..مارکس.و.انگلس،.این.آموزگاران.کبیر.پرولتاریا.مشخصا.

در.این.انقالبی.شــرکت.کردنــد.و.آنرا.رهبری.نمودنــد؛.آنها.قاطعانه.از.

مبارزات.انقالبی.در.تمام.کشــور.ها.پشتیبانی.نمودند.و.تئوریهای.انقالبی.

خــود.را.در.جریــان.پراتیک.مبارزه.انقالبی.توده.هــا.به.معرض.آزمایش.
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گذارده.و.آنرا.بسط.دادند..

۱ـانقالبفوریهوروزهایژوئندرفرانسه
انقالب.فوریه.1848.فرانســه،.طالیه.دار.و.پیشاهنگ.انقالب.در.سایر.
کشور.های.اروپا.بود.و.همین.انقالب.است.که.شیپوری.که.توفان.انقالبی.

را.اعالم.می.نمود.به.صدا.در.آورد.
در.فرانســه.لویـــی.فیـلیپ.که.بــه.حکومت.او.نـام.پادشــاهی.ژوئیه.
)1848-1830(.داده.انــد.ســلطنت.می.کرد..این.ســلطنت.نماینده.منافع.
بورژوازی.بزرگ.مالی.بود..چه.سیاســت.داخلی.و.چه.سیاســت.خارجی.
آن.منحصرا.در.خدمت.منافع.دار.و.دسته.خودش.بود..این.گروه.بصورت.
شرکتی.سهامی.که.منابع.و.ثروت.های.ملی.را.مورد.بهره.برداری.قرار.داده.
بود،.در.آمد..از.36.میلیون.نفر.جمعیت.فرانسه.در.آن.موقع،.تنها.200,000.
نفر.حق.رای.داشــتند..نه.تنها.کارگران.و.دهقانان.بلکه.خرده.بوژوازی.و.
بخشــی.از.بورژوازی.صنعتی.نیز.از.این.حق.محروم.بودند..هر.چه.صنعت.
فرانسه.بیشتر.رشــد.می.کرد،.بورژوازی.صنعتی.بیشتر.به.تحکیم.موقعیت.
خویش.پرداخته،.عدم.توافق.خود.را.با.سیاست.مطلقه.اشرافیت.مالی.ابراز.
می.داشت..بخشی.از.نمایندگان.مجلس.در.ردیف.مخالفین.آن.سلسله.گرد.
آمده.بودند.و.خواســتار.اصالح.قانون.انتخابات.شدند..چیزی.نگذشت.که.
از.پرولتاریا.تا.مخالفین.سلســله،.همه.بر.علیه.»سلطنت.ژوئیه«.بپا.خاستند..
البته.منافع.و.اهداف.سیاسی.طبقات.و.احزاب.مختلف.کامال.متفاوت.بود..
بحران.اقتصادی.1847،.تضاد.های.طبقاتی.را.در.درون.کشــور.شــدیدتر.

ساخته،.به.فراهم.آمدن.سریع.تر.وضیعت.انقالبی.امکان.داد..
در.ژوئیــه.1848،.بورژوا.های.مخالف،.در.جهت.شــرایط.انقالبی.که.
ناشــی.از.بحــران.اقتصادی.بــود.»ضیافتهای.پر.جــوش.و.خروش«.ـ.که.
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گردهمایی.هایی.بود.با.جنبه.سیاســی.و.به.منظور.فراهم.آوردن.مقدمات.

اصالح.قانون.انتخابات.ـ.در.فرانسه.براه..انداختند..بزرگترین.این.ضیافت.ها.

کــه.قرار.بود.در.22.فوریه.1848.برپا.شــود.توســط.»گیزو«ی.وزیر،.

ممنوعه.اعالم.شــد..بورژواهــای.مخالف.در.مقابل.این.تصمیم.با.پســتی.

عقب.نشــینی.کردند..ولی.توده.های.مردم.انقالبــی.پاریس،.که.عمدتا.از.

کارگران.تشکیل.شــده.بودند،.یکبار.دیگر.با.فریاد.»مرگ.بر.گیزو«.به.

خیـابان.هــا.ریختنـد.و.تظاهـرات.آنچنـان.موثر.و.عظیمـی.بـرپـا.کـردنـد.

کـــه.دولت.برای.مقـابله.بـا.آن.فـورا.اقـدام.بـه.گســیـل.نیـرو.کـرد..در.

شــب.همان.روز،.دیر.وقت،.کارگران.که.بیش.از.1500.ســنگر.خیابانی.

ایجاد.کرده.بودند،.دســت.به.قیام.مســلحانه.زدند..روز.بیســت.و.چهارم.

ژوئیه،.پرولتاریا.و.مردم.انقالبی،.تمام.پادگانها.و.انبارهای.اســلحه.پاریس.

را.بــه.تصرف.خود.در.آوردند..پس.از.آن.کارگران.با.فریادهای.»مرگ.

بر.لویی.فیلیپ«،.»زنده.باد.جمهوری«.به.پاله.رویال.]کاخ.سلطنتی[.حمله.

بردند..پادشــاه.که.حتی.فرصت.جمعآوری.و.سایلش.را.نداشت،.دستپاچه.

به.سوی.انگلستان.گریخت..خلق.بپاخاسته.تخت.شاهی.را.به.میدان.باستیل.

برده،.آنرا.در.مقابل.بنای.یادبود.شهدای.انقالب.1789.به.آتش.کشیدند..

»ســلطنت.ژوئیه«.ســقوط.کرد.و.انقــالب.پیروزمند،.دولــت.موقت.را.
تشکیل.داد..

ایــن.کارگران.بودند.که.نیروی.عمده.انقالب.فوریه.را.تامین.کردند،.

ولــی.بورژوازی.بعلت.آنکه.در.آن.موقع.پرولتاریا.هنوز.پختگی.و.درایت.

الزم.را.نداشت،.توانســت.ثمرات.انقالب.را.از.چنگش.بدر.آورد..دولت.

موقــت.در.ظاهر.نماینده.اتحاد.تمام.طبقاتی.بود.که.در.انقالب.شــرکت.

جســته.بودند،.لویی.بالن،.سوسیالیست.خرده.بورژوا.و.»آلبر«.کارگر.هم.

پرولتاریــا.را.در.درون.هیات.حاکمه.نمایندگی.می.کردند؛.ولی.این.فقط.
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نمایندگی.ای.ســمبلیک.و.تشــریفاتی.بود،.در.حالی.که.بورژوازی.تمام.

مشــاغل.مهم.و.حساس.دولت.موقت.را.به.انحصار.خود.در.آورده.بود..به.

همین.خاطر.مارکس.تاکید.می.کرد.که.این.دولت.جز.نوعی.ســازش.بین.

طبقات.مختلف.که.منافع.اساسی.آنها.به.کلی.مخالف.هم.بوده.چیز.دیگری.

نمی.تواند.باشــد..و.در.پس.این.ســازش.موقــت،.برخوردهای.جدید.بین.

طبقات.سازش.ناپذیر.پنهان.شده.بود..در.اوایل.کار،.تا.زمانی.که.کارگران.

اســلحه.در.دست.داشتند،.دولت.موقت.مجبور.بود.به.تصویب.قوانینی.به.

نفع.طبقه.کارگر.مانند.الغای.حق.رای.بر.مبنای.ثروت.و.برقراری.حق.رای.

عمومی،.گردن.نهد..دولت.به.کارگران.وعده.حق.کار.و.کاهش.ســاعات.

کار.روزانه.وغیره.را.داد..از.طرفی.دولت.موقت.در.پاســخ.به.کارگرانی.

که.خواســتار.تشکیل.»سازمان.کار.و.ایجاد.وزارت.کار.بودند«،.در.ظاهر.

پیشــنهاد.لویی.بالن.را.قبول.کرد.و.در.کاخ.لوگزامبورگ.یک.»شورای.

دولتی.کار«.)که.بعنوان.شورای.لوگزامبورگ.معروف.است(.مستقر.نمود.

که.خود.لویی.بالن.ریاست.آن.را.به.عهده.گرفت.و.آلبر.نیز.در.این.شورا.

شــرکت.کرد..ولی.بورژوازی.ایجاد.این.ســازمان.را.فقط.بمنظور.گمراه.

کردن.هر.چه.بیشــتر.پرولتاریا.و.فلج.نمــودن.او.بود.که.پذیرفت..این.به.

اصطالح.شورای.دولتی.کار.که.دعوی.مرتفع.ساختن.اختالفات.مابین.کار.

و.ســرمایه.را.داشت،.دارای.هیچ.قدرت.واقعی.نبود.و.سرمایه.و.بودجه.ای.

برای.تامین.فعالیت.هایش.نیز.نداشت..مارکس.با.ارزیابی.این.شورا.بعنوان.

»کنیسه.سوسیالیستی«.که.لویی.بالن.و.آلبر.خاخام.های.بزرگ.آن.بودند.
و.وظیفه.شان.کشف.سرزمین.موعود.بود،.آنرا.دست.می.انداخت..

لویی.بالن.)1811-1882(.یک.سوسیالیست.خرده.بورژوا.بود..او.از.

ســالهای.30.در.مطبوعات.به.نقاط.ضعف.نظام.سرمایه.داری.حمله.می.کرد.

و.به.نشــر.و.ترویج.نظریه.ای.خرده.بورژوایی.از.سوســیالیزم.می.پرداخت.
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که.در.آن.زمان.تاثیری.حتمی.بر.جنبش.کارگری.می.گذاشت..او.با.کنار.

گذاردن.پیوســته.تضادهای.طبقاتی.صلح.و.سازش.را.توصیه.می.کرد..از.

نظر.او:.»همآهنگی.قانون.همه.چیز.است«،.»در.جریان.تعاون.و.همکاری.

آزاد.بیــن.تمام.افراد.و.اتحاد.برادرانه.آنها«.می.توان.به.»بهبود.بخشــیدن.

وضع.تمام.افراد.در.زمینه.مادی«.رســید..او.امیدهای.تغییر.اجتماعیش.را.

به.دولت.بورژوایی.بسته.بود..بعد.از.انقالب.فوریه.او.امر.رهایی.پرولتاریا.

را.کامــال.به.عهده.دولت.موقت.بازگذاشــت.و.به.سازشــی.غیراصولی.با.

بــورژوازی.تــن.در.داد.و.بدین.ترتیب.بــه.میزان.زیادی.مبارزه.سیاســی.

پرولتاریــا.را.متوقف.نمود..در.»شــورای.لوگزامبــورگ«.او.نقش.یک.

میانجــی.را.در.تضــاد.بین.کار.و.ســرمایه..ایفاء.می.نمــود.و.کارگران.را.

پیوســته.به.ابراز.پایداری.وشــکیبایی.و.همچنین.به.همکاری.با.بورژوازی.

تشــویق.می.کرد..لنین.در.این.باره.با.لحنی.قاطــع.می.گوید:.»لویی.بالن.

سوسیالیست.فرانســوی.در.جریان.انقالب.1848.با.ترک.مواضع.مبارزه.

طبقاتــی.به.نفع.توهمات.خرده.بورژوایی.کــه.در.لفافه.جمله.پردازی.های.

ظاهرا.سوسیالیستی.پیچیده.بود.و.در.واقع.این.جمله.پردازی.ها.جز.تایید.و.

تحکیم.نفوذ.و.ســلطه.بورژوازی.بر.پرولتاریا.فایده.دیگری.نداشت،.بطور.
غم.انگیزی..مشهور.گشت.«1

در.مدتــی.که.لویی.بــالن.خطابه.های.دروغیــن.اش.را.برای.توده.های.

کارگری.ایراد.می.کرد،.بورژوازی.برای.تصویب.انواع.و.اقســام.تدابیر.

جهت.تحکیم.موقعیت.برترش.زمینه.ســازی.توطئه.هــای.جنایتکارانه.علیه.
پرولتاریا.شتاب.می.کرد.

یکی.از.اولین.اقدامات.آنها.پس.گرفتن.و.ضبط.اسلحه.کارگران.بود..

دولت.موقت.تصویب.نامه.ای.جهت.تشــکیل.دوبــاره.گارد.ملی.گذراند..

ســپس.مشــتی.از.عوامل.لومپن.ـ.پرولتاریا.را.برای.ایجاد.یک.گارد.سوار.
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مرکب.از.24000.نفر.که.پشــتیبان.مرتجعش.باشــند،.اســتخدام.نمود.و.

همزمان.با..آن.بــه.اعاده.حیثیت.از.تعداد.قابل.توجهی.از.مقامات.عالیرتبه.

رژیم.ســابق.پرداخت.و.نیروهای.ارتجاعی.را.برای.نفوذ.در.ســازمان.های.
اداری.گردآوری.نمود.

دولــت.موقت.برای.از.بین.بردن.وجهه.ای.که.سوســیالیزم.داشــت.و.

همچنین.بــرای.نفاق.افگنی.بین.کارگــران.و.دهقانان،.بــه.بهانه.برآورده.

خواســت.کارگــران.در.مورد.حق.کارگــران.و.نیز.بــرای.عملی.نمودن.

طرح.های.»سوسیالیســتی«.لویی.بالن،.کارگاه.های.ملــی.را.ایجاد.نمود؛.

100.هزار.کارگر.بیکار.را.جمع.کرده.آنها.را.بصورتی.شبه.نظامی.سازمان.

داده.به.انجام.کار.های.یدی.ســنگین.که.دســتمزد.بســیار.کمی.در.مقابل.

آن.می.پرداخت،.واداشــت..مزد.روزانه.23..سو2.بود..هنگامی.که.حقوق.

کم.و.شرایط.بی.اندازه.مشکل.زندگی،.نارضایتی.کارگران.را.برانگیخت،.

بــورژوازی.از.ایــن.فرصت.اســتفاده.کــرده.و.به.آنها.پاســخ.داد:.»این.

سوسیالیستی.است.که.می.خواســتند!.و.این.است.حق.کار.برای.شما!«.به.

موازات.این.امر.دولت.موقت.برای.شوراندن.دهقانان.و.خرده..بورژوازی.

علیــه.کارگران،.الیحه.قانــون.فوق.العاده.ای.مبنی.بــر.افزایش.چهار.نوع.
مالیات.مستقیم.به.میزان.45.در.صد.وضع.و.رسما.اعالم.کرد...

چون.پرداخت.این.مالیات.به.ویژه.به.دوش.دهقانان.و.پیشه.وران.بود،.

نارضایتــی.حقــه.ای.را.در.آنها.ایجاد.می.کرد..در.این.حــال.بورژوازی.با.

توســل.به.تزویر.و.خیانت.این.طور.وانمود.کــرد.که.این.مالیات.اضافی.

برای.دایر.نگاهداشــتن.کارگاه.هــای.ملی.و.تغذیه.کارگــران.»بیکاره«.

مصرف.می.شــود..و.با.این.کار.دهقانان.و.خرده.بورژوازی.را.به.بازشناسی.

مشکالت.شــان.دعوت.می.کرد.و.علت.وجودی.این.مشکالت.را.به.گردن.

پرولتاریــا.می.انداخت..بورژوازی.به.کمک.این.توطئه.ها.و.دسیســه.های.
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بیشــرمانه،.موفق.به.نابودی.وجهه.سوسیالیزم.و.نفاق.افگنی.بین.کارگران.

و.دهقانــان.و.منفرد.نمودن.پرولتاریا.می.شــد..»بدین.ترتیب.در.برخورد.

رو.در.رویی.که.در.آینده.بســیار.نزدیک.بیــن.بورژوازی.و.پرولتاریا.در.

می.گرفت.اولی.تمام.امکانات،.پستهای.حساس.و.مهم.و.تمام.اقشار.متوسط.

جامعه.را.در.دســت.داشت...«3.پرولتاریا.برای.مقابله.با.سیاست.ارتجاعی.

بورژوازی،.ناچار.بود.وارد.عمل.شود..در.21.ژوئن.1848،.دولت.فرمان.

تعطیل.کارگاه.های.ملی.را.صادر.کرد.و.دســتور.داد.تمام.کارگران.مجرد.

یا.وارد.ارتش.شــوند.و.یا.برای.آماده.کردن.زمین.کشاورزی.به.شهر.های.

دور.دست.فرستاده.شوند..کارگران.راه.دیگری.نداشتند؛.یا.می.بایست.از.

گرســنگی.می.مردند.و.یا.مبارزه.را.شروع.کنند..روز.22.ژوئن.کارگران.

پاریس.ســنگرهایی.ایجاد.کرده.دســت.به.قیام.بزرگــی.علیه.بورژوازی.

زدند..شورشیان.از.لویی.بالن.که.به.آنها.»کنار.گذاشتن.فوری.اسلحه«.را.

توصیه.می.نمود.سرپیچی.کرده.و.شعار.»زنده.باد.جمهوری.دموکراتیک.و.

اجتماعی«.را.دادند..و.این.روزها.روزهای.معروف.ژوئن.1848.کارگران.

پاریسی.بود..بیش.از.40.هزار.قیام.کننده.که.به.وضع.اسفباری.فاقد.اسلحه.

رهبری.بودند،..در.آتش.ســنگرها.شــجاعت.و.نبوغ.بی.مثالی.از.خود.نشان.

دادند..آنها.در.برابر.مرگ.با.فریاد.ســوگند.خود.را.چنین.یاد.می.کردند:.

»بهتر.است.ایســتاده.و.سرافرازانه.بمیریم.تا.با.خفت.زندگی.کنیم!«.ولی.

در.مقابل.آنها.200.هزار.سرباز.کامال.مجهز.ارتش.دولتی.قرار.داشت..بعد.

از.پنــج.روز.مبارزه.خونین.و.در.شــرایط.عدم.تــوازن.قوایی.که.هر.روز.

شدیدتر.می.شد،.شورشیان.شکســت.خوردند.و.آنوقت.بورژوازی.دست.

به.کشتار.خونین.کارگران.پاریس.زد..به.هنگامی.که.جو.ترور.وحشت.و.

خفقان.در.پی.شکســت.روزهای.ژوئن.فرا.رسید،.بیش.از.11.هزار.نفر.به.

قتل.رسیده.و.بیش.از.25.هزار.نفر.محکوم.به.حبس،.تبعید.و.یا.کار.اجباری.
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شدند..بورژوازی.شــعار.»پیاده.نظام،.سواره.نظام.توپخانه«.جانشین.شعار.

»آزادی،.برابری،.برادری«.نمود.و.بدین.ترتیب.ماهیت.استبدادی.تسلطش.
را.بر.پرولتاریا.آشکار.ساخت..

علیرغم.شکست.شورش،..ارزش.تاریخی.این.»روزهای.ژوئن«.همچنان.

انکارناپذیر.مانده.است..مارکس.ارزش.واالیی.برای.آن.قایل.شد.و.آن.را.

بعنوان.»اولین.نبرد.بزرگ.دو.طبقه.ای.که.جامعه.جدید.را.تقسیم.می.کند«.

توصیف.می.نماید..»این.مبارزه،.یا.در.جهت.ادامه.حاکمیت.بورژوازی.و.
یا.انهدام.این.حاکمیت.بود.«4.

قیــام.ژوئن.همچنین.نشــان.داد.که.رهایی.پرولتاریــا.در.چهار.چوب.

جمهوری.غیر.ممکن.اســت..خون.شورشــیان،..ورشکســتگی.سوسیالیزم.

خرده.بورژوایــی.لویــی.بــالن.را.اعالم.کــرد..و.در.این.هنــگام.بود.که.

پرولتاریا.این.شعارجســورانه.مبارزه.انقالبی.را.مطرح.کرد:.»ســرنگونی.
بورژوازی؛..دیکتاتوری.طبقه.کارگر!«.

پرولتاریــا،.پس.از.شکســت.روزهــای.ژوئن،.برای.مدتــی.از.صحنه.

سیاســی.کنار.گذاشــته.شــد..بورژوازی.حاکمیت.خود.را.مستقر.نمود..

با.این.وجود.وضع.سیاســی.هنوز.تثبیت.نشــده.بــود.و.جناح.های.مختلف.

بورژوازی.کشمکش.ها.و.نزاع.های.خود.را.برای.تصرف.قدرت.مجددا.از.

ســر.گرفتند..جناح.جمهوریخواه.بورژوازی.برای.تحکیم.حاکمیت.خود،.

قانون.اساســی.جمهوری.فرانســه.را.به.تصویب.کنگره.ملی.قانونگذاری.

رســانید..ایــن.قانون،.به.رییس.جمهــور.همه.گونه.قــدرت.و.اختیار.ویژه.

بخشــیده.و.به.او.امکان.دیکتاتوری.شخصی.را.می.داد..با.همه.این.احوال،.

هنــگام.انتخابات.رییس.جمهوری.در.دســامبر.1848.تاثیر.قوی.طرز.فکر.

ناپلئونی.بر.کشاورزان.خرده.پا.و.نارضایتی.آنها.از.جمهوری،.بورژوا.های.

جمهوریخواه.را.با.شکســت.روبرو.ســاخت.و.برادرزاده.امپراطور.سابق.
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ناپلئون.اول.یعنی.لویی.بناپارت.این.حیله.گر.سیاســی.اکثریت.قاطع.آرای.
دهقانان.را.بدست.آورد.و.رییس.جمهور.فرانسه.شد..

لویی.بناپارت،..بعد.از.انتخاب.شدن،.به.انواع.مانور.و.دسیسه.دست.زد.

تا.امکان.در.دســت.گرفتن.قدرت.در.ارتش،..ادارات.و.در.مجلس.شورا.را.

یافته.و.بتواند.به.تشــکیل.یک.ماشین.عظیم.حکومت.ارتجاعی.که.مرکب.

از.500.هزار.ســرباز.و.به.همیــن.تعداد.کارمند.بود.اقــدام.نماید..او.در.

حالی.که.از.پیروزی.خود.قدرت.گرفته.بود،.دســت.به.انجام.کودتای.2.

دسامبر.1851.زد..مجلس.شورای.ملی.را.منحل.کرد.و.در.همان.روز.الغای.
حکومت.جمهوری.و.استقرار.امپراطوری.را.اعالم.نمود.

حکومــت.لویی.بناپارت،.معرف.حاکمیت.ارتجاعی.بورژوازی.که.به.
ضد.انقالب.می.پیوست،.بود..

2ـانقالبمارسدرآلمان
جرقه.انقالب.فوریه.فرانســه.در.کشــور.همســایه.یعنی.آلمان،.آتش.
انقــالب.مارس.را.بر.افروخت..آلمان.در.آســتانه.انقالب،.کنفدراســیون.
بی.تحریک.و.ضعیفی.مشــتمل.بر.34.دولت.و.شــهر.آزاد.بود.که.خود.به.
سیاست.داخلی.و.امور.خارجی.و.اداره.نیروهای.نظامی.می.پرداختند؛.پول.
و.وزن.و.مقیاسات.هر.دولت.هم.با.دولت.دیگر.فرق.می.کرد.و.این.مسئله.
خود.بطور.قابل.مالحظه.ای.مانع.گســترش.و.رشد.ســرمایه.داری.می.بود..
از.ایــن.جهت.انقالب.بورژوازی.آلمان.دو.وظیفه.بر.عهده.داشــت:.پایان.
دادن.به.تقســیمات.متعددی.که.نتیجه.شیوه.تولید.فئودالی.بود.و.متحد.و.

یکپارچه.نمودن.کشور..
با.این.حال،.شــرایط.اقتصادی.و.سیاســی.آلمان،.روابط.و.مناســبات.
طبقاتی.بی.اندازه.پیچیده.ای.را.بوجود.آورده.بود.و.برای.هر.طبقه.کنشی.
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متفاوت.از.طبقه.دیگر.در.برخورد.به.انقالب.تعیین.کرده.بود..اشــرافیت.

فئودال.که.همچنان.از.مزایای.بســیار.اقتصادی.و.سیاسی.برخوردار.بود،.

تمام.مشــاغل.حساس.و.مهم.را.در.دولت.و.ارتش.اشــغال.کرده.بود..این.

اشرافیت.که.با.هر.نوع.انقالبی.مخالف.بود.و.تمایل.به.حفظ.سلطه.ارتجاعی.

فئودالیزم.و.مذهب.داشت،.روابط.تولیدی.سپری.شده.گذشته.را.نمایندگی.

می.کرد.و.بنابر.این.دشــمن.قسم.خورده.انقالب.بود..بورژوازی.آلمان،.که.

خیلی.دیرتر.از.بورژوازی.فرانســه.و.انگلستان.بوجود.آمده.بود.و.فقط.از.

ســال.های.40.به.بعد.در.حیات.سیاسی.شــرکت.کرده.بود،..حال.خواستار.

مشارکت.در.امور.حکومتی.بود.تا.بدینوسیله.بتواند.قدرت.سیاسی.واقعی.

را.بدســت.آورده.و.در.بسط.و.توسعه.ســرمایه.داری.مواظبت.و.مراقبت.

نماید؛.ولی.به.ســبب.عقب.ماندگی.اقتصــادی.آلمان،.نیروهای.بورژوازی.

صنعتی.هنوز.ضعیف.بود.و.بورژوازی.تجاری.همچنان.شــدیدا.وابســته.به.

اشرافیت.فئودالی..ولی.بیش.از.همه،.با.بیداری.جنبش.کارگری.در.آلمان،.

وحشــتی.که.پرولتاریــا.در.بورژوازی.بوجود.آورده.بود.ـ..وحشــتی.که.

بر.مقــدار.نارضایتی.آواز.حاکمیت.و.آمریــت.فئودالی.می.چربیدـ.مبین.

ضعف.و.تردید.بی.اندازه.ای.بود.که.بورژوازی.آلمان.در.عرصه.سیاسی.از.

خود.نشــان.می.داد..دهقانان.به.نوبه.خود،.اکثریت.عظیم.جمعیت.آلمان.را.

تشــکیل.می.دادند،.با.این.همه،.نفوذ.سرمایه.داری.در.روستا،.طبقه.دهقانان.

را.به.چندین.قشــر.مشخص.تقســیم.کرده.بود..به.جز.اقلیت.کوچکی.از.

روستاییان.ثروتمند،.اکثریت.دهقانان.خرده.پا،.مستاجر.و.رعیت.هنوز.در.

زیر.یوغ.اســتبداد.فئودالی.به.سر.می.بردند.و.طبیعتا.خواستار.نابودی.این.

اســتبداد.بودند.و.بدین.لحاظ.آنها.نقش.فعالی.در.مبارزه.ضد.فئودالی.ایفا.

می.نمودند..با.اینکه.پرولتاریا.هنوز.کمیت.کوچکی.را.تشکیل.می.داد.ولی.

بواســطه.منشاء.روستایی.اکثریت.آنها.و.به.علت.پیوند.نسبی.با.روستاییان.



نبرد در باریکاد های دروازه سنت دنیس، پاریس ژوئن ۱۸۴۸

نبرد در باریکاد های برلین در شب ۱۹ مارس ۱۸۴۸
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و.در.نتیجه.تحمل.فشــار.مضاعف.سرمایه.دارها.و.اربابان.فئودال،.خصلت.

انقالبیش.هر.دم.آشــکارتر.می.شد..پرولتاریا.خواســتار.تغییر.فوری.نظام.

موجود.و.تاســیس.یک.جمهــوری.متحد.و.غیر.قابــل.تفکیک.از.طریق.

انقالب.بود..هنوز.کمبود.های.پرولتاریا.چه.در.زمینه.آگاهی.و.شــناخت.

و.چه.در.زمینه.تشــکل.متعدد.بود.و.هنوز.قادر.به.تبدیل.شــدن.به.نیروی.

رهبری.کننــده.انقالب.نبود..انگلس.تناســب.قوانین.طبقات.مختلف.را.در.

آستانه.انقالب.1848.چنین.خالصه.می.کند:.»بزرگ.اشرافیت،.کارمندان.

و.افســران.تقریبا.مسن.تنها.پشــتیبان.مطمئن.دســتگاه.حاکمه.را.تشکیل.

می.دادند؛.خرده.اشــرافیت،..بورژوازی.صنعتی.و.تجاری،.دانشــگاهیان،.

جامعــه.فرهنگیــان.از.هــر.رده.و.درجه.ای.وحتی.بخشــی.از.کارمندان.و.

افسران.سطوح.پایین.همگی.در.مقابل.دستگاه.حکومت.متحد.شده.بودند..

پشت.سر.این.ها،.توده.های.ناراضی.دهقانی.و.پرولتاریای.شهر.های.بزرگ.

قرار.داشــتند.....بورژوازی.خود.را.آماده.می.کرد.که.دولت.را.سرنگون.

کند.و.کارگران.نیز.به.نوبه.خود.آماده.ســاقط.کردن.بورژوازی.بودند«5.

تمام.اینهــا.بیان.کننده.خیانت.اجتناب.ناپذیر.بــورژوازی.به.خلق.در.زمان.

انقالب.و.گذشــت.هایی.که.در.مقابل.طبقات.حاکمه.می.توانســت.بکند،.
می.باشد..

انقــالب.مارس.آلمــان.ابتدا.در.نواحی.جنوب.غربی.در.دوک.نشــین.

»باد«.و.بخصوص.در.»بایرن«.به.شــکل.جنبــش.انقالبی.و.خلقی،.آغاز.

شــد..در.اول.مارس.وزیر.ارتجاعی.»باد«.ســرنگون.می.شود.و.کابینه.ای.

که.بخش.لیبرال.بورژوازی.در.آن.شــرکت.داشــت.جای.آنرا.می.گیرد..

پس.از.آن،.دیگــر.دولتهایی.که.درون.کنفدراســیون.آلمان.بودند.یکی.

پس.از.دیگری.بدســت.بورژوازی.لیبرال.می.افتنــد..اتریش.و.پروس.دو.

دولت.بزرگ.کنفدراســیون.آلمان.بودند..اواســط.ماه.مارس،.انقالب.در.



67 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

وین.پایتخت.اتریش.و.نیز.در.برلین.پایتخت.پروس.آغاز.می.شــود.و.این.

دو.ســنگر.ارتجاع.آلمان.در.مرکز.انقالب.قرار.می.گیرند..روز.13.مارس.

کارگران،.دانشــجویان.و.ســاکنان.وین،.با.فریاد.های.»مرگ.بر.مترنیخ!.

زنده.باد.حکومت.مشــروطه!«.بــه.تظاهرات.بر.علیه.دولــت.می.پردازند..

در.مدتی.که.مترنیخ.صدراعظم.پروس.مشــغول.گردآوری.قشــون.جهت.

ســرکوب.جنبش.بود،.توده.های.مردم.با.عجله.به.ســاختن.سنگر.خیابانی.

پرداخته.و.دســت.به.قیام.زند..مترنیخ.و.قتی.که.متوجه.شد.اوضاع.رو.به.

وخامت.می.رود،.لباس.زنانه.پوشــیده.و.با.عجله.به.انگلســتان.می.گریزد..

فردیناند.اول،.امپراطور.اتریش.مجبور.شد.که.ترمیم.کابینه.خود.را.اعالم.

کرده.و.ناگزیر.از.قبول.شــورای.ملی.برای.تهیه.قانون.اساســی.گردید..

خبر.ســقوط.مترنیخ.جنبش.انقالبی.پروس.را.به.شــور.و.هیجان.در.آورد..

کارگران،.سکنه.شهر.و.دانشجویان.برلین.نیز.دست.به.فعالیت.های.انقالبی.

زدند.که.از.ابتدای.امر،.بورژوازی.پروس.را.بشــدت.متوحش.و.هراســان.

ساخت..پیش.از.انقالب.بورژوازی.پروس.مدام.با.لحنی.شوریده.و.بیم.زده.

و.ترســان.اینطور.به.کارگران.استغاثه.و.التماس.می.کرد:.»بذر.افشانده.بر.

زمین،.آفتاب.و.بارانهای.مساعد.می.خواهد،.کشتزار.انقالب.احتیاج.به.نظم.

و.آرامش.دارد..خســارات.شورش.بدتر.از.خســارت.تگرگ.می.باشد!«..

آنها.امیــدوار.بودند.که.بتوانند.بدین.نحو.انقالب.را.به.مســیر.اصالحات.

آرام.بکشانند..پادشاه.پروس.نیز.به.نوبه.خود.کوشید.تا.جلو.انقالب.را.به.

کمک.وعده.های.دروغین.در.مورد.اصالحات.بگیرد..از.13.تا.16.مارس.

در.برلین.اجتماعات.عظیم.توده..ای.بر.پا.شــد..دولت.به.منظور.مهار.نمودن.

ایــن.تظاهرات.به.گردآوری.قشــون.پرداخت.و.در.همان.حال.بورژوازی.

با.تمام.قوا.ســعی.می.کرد.تــا.کارگران.»آرامش.خــود.را.حفظ.کنند«..

ولی.ارتــش.ارتجاعی.در.بعد.از.ظهر.18.مارس.چندین.بار.بروی.جمعیتی.
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کــه.مقابل.کاخ.ســلطنتی.اجتماع.کرده.بودند.آتش.گشــود.و.همین.کار.

باعث.قیام.مردم.شد..توده.انقالبی.که.نیروی.عمده.آنرا.کارگران.تشکیل.

می.دادند،.تمام.موانعی.را.که.بورژوازی.بر.سر.راهش.قرار.داده.بود.از.بین.

برد.و.بعد.از.این.که.10.ساعت.یک.نفس.در.مقابل.14.هزار.سرباز.ارتش.

ارتجاعی.جنگید،.به.کسب.پیروزی.نایل.شد..و.این.»انقالب.مارس«.بود..

صبح.فردای.آنروز،.مردم.پیروز.در.مقابل.قصر.به.هم.پیوســته.و.در.آنجا.

به.پادشاه.پروس.دستور.دادند.که.با.برداشتن.کاله.در.مقابل.جنازه.شهدای.
انقالب.ادای.احترام.نماید.و.بعد.هم.وی.را.به.محاکمه.سختی.کشاندند..

در.اواخر.مارس.به.فرمان.پادشــاه.نمایندگان.بورژوازی.بزرگ.راین.

یعنی.کامفاوزن.و..هانســمان.مامور.تشکیل.کابینه.جدید.شدند..بورژوازی.

در.اثر.پشــتیبانی.خیزش.توده.ای.بود.که.توانست.سهم.خود.را.در.قدرت.

حاکمــه.بدســت.آورد..ولی.به.محض.اینکه.در.این.امر.کامیاب.شــد.در.

جهت.مخالفت.با.انقالب،.با.نیروهای.سلطنت.طلب.متحد.شد.و.شرایط.الزم.
برای.بازگشت.حاکمیت.استبدادی.پادشاه.را.فراهم.آورد.

توفان.انقالب.1848.به.بسیاری.از.کشور.های.دیگر.اروپا.نیز.سرایت.

کرد:.در.ایتالیا،.مجارســتان.و.بوهم.جنگ.های.آزادیبخش.برای.استقالل.

ملی.شــروع.شد.و.نظام.کهنه.را.در.تمام.اروپا.به.سختی.به.لرزه.در.آورد..

در.این.توفان.انقالبی.که.با.وســعت.و.شدتی.بی.نظیر.برخاسته.بود،.روسیه.

تزاری.نقش.میرغضب.چوبه.دار.را.بازی.می.کرد..هنگامی.که.خبر.انقالب.

فوریه.1848.فرانســه.به.ســن.پترزبورگ.رسید،.تزار.نیکالی.اول،.که.در.

حال.افتتــاح.مجلس.رقصی.بود،.رنگ.خود.را.از.تــرس.باخته.و.با.لحنی.

وحشیانه.فریاد.زد:.»افسران،.سوار.بر.اسب!.انقالب.در.پاریس.شروع.شده.

است!«.او.ارتش.عظیمی.که.مرکب.از.150.هزار.نفر.بود.در.مرز.پروس.

و.120.هزار.ســرباز.را.در.لهستان.مستقر.ساخت..حتی.هنگامی.که.جنگ.
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آزادیبخش.در.مجارســتان.می.رفت.تا.به.پیروزیهای.بزرگی.دســت.یابد،.

نیکالی.اول،.همراه.140.هزار..نفر.به.این.کشــور.هجوم.برد.و.دســت.به.

سرکوبی.بیرحمانه.ای.زد.و.نبرد.استقالل.طلبانه.این.کشور.را.در.نطفه.خفه.

کرد..چند.ســال.بعد،.انگلس.در.این.بــاره.چنین.ابراز.نظر.کرد.که.بعد.از.

انقالب.فوریه.»بر.ما.روشن.بود.که.انقالب.فقط.یک.دشمن.هولناک.دارد.

و.آن.روسیه.است،.و.هر.چه.جنبش.ابعاد.اروپایی.پیدا.کند،.لزوم.دخالت.
در.مبارزه.برای.این.دشمن،.ضرورت.عاجل.پیدا.می.کند.«6

3ـمبارزاتمارکسوانگلس
درجریانتوفانانقالب۱۸۴۸

مارکس.و.انگلس.که.دو.آموزگار.پرولتاریا.بودند.شروع.قریب.الوقوع.

توفان.انقالبی.را.از.ســال.1848.پیشــبینی.کرده.بودند..هنگامی.که.این.

توفان.در.ســال.1848.در.تمام.قاره.اروپا.برخاست،.آنها.که.از.احساساتی.

گرم.تهییج.شــده.بودند،.بیدرنگ.خــود.را.در.صفوف.مقدم.انقالب.قرار.

دادنــد..حدود.300.نفــر.از.اعضای.اتحادیه.کمونیســت.ها.تحت.رهبری.

مارکــس.و.انگلس.در.چندین.کشــور.اروپایی.بطور.جــدا.از.هم.در.این.

انقالب.شــرکت.جســتند..آنها.هرگونه.آزمایشــی.را.از.ســر.گذرانده.و.
بدینگونه.فصل.درخشان.در.تاریخ.جنبش.بین.المللی.کمونیستی.نگاشتند.
هنگامی.که.انقالب.فوریه.در.فرانســه.شــروع.شد،.مارکس.و.انگلس.
در.بروکســل.بودند..مارکس.که.در.حال.مبــارزه.علیه.مظالم.و.تضییقات.
دولت.بلژیک.بــود،..به.علت.اینکه.مایل.به.رهبــری.مبارزات.انقالبی.در.
صحنه.مبارزه.بود،.در.اوایل.مارس.به.پاریس.آمد..ســایر.رهبران.اتحادیه.
کمونیســت.ها.نیز.در.آنجا.به.او.پیوســتند..آنها.در.پاریس.کمیته.مرکزی.
جدید.اتحادیه.را.تشــکیل.دادند.و.مارکس.به.ریاســت.این.کمیته.انتخاب.
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شــد..انگلس.هم.که.عضو.این.کمیته.بود،.بــرای.مبارزه.در.کنار.مارکس.
اواخر.مارس.به.پاریس.آمد..

هنگامی.که.انقــالب.مارس.در.تمام.مناطق.آلمان.پی.در.پی.شــروع.

شــد،.مارکس.و.انگلس.معتقد.بودند.که.وظیفه.مبــرم.پرولتاریای.آلمان.

تهیه.برنامه.ای.برای.فعالیت.خود.در.انقالب.می.باشد..آنها.در.آخر.مارس،.

وظیفه.انشــای.چنین.ســندی.را.که.تحت.عنوان.»مطالبات.و.خواسته.های.
حزب.کمونیست.در.آلمان«.معروف.است،.خود.به.عهده.گرفتند.

مارکس.و.انگلس،.در.مانیفســت.حزب.کمونیست.متذکر.شده.اند.که.

انقــالب.آلمان.در.آن.موقع.خصلت.یک.انقالب.بورژوازیی.را.داشــت،.

ولی.این.انقالب.می.توانســت.پیش.درآمد.مســتقیم.یک.انقالب.پرولتری.

باشــد..»مطالبات.و.خواســته.های.حزب.کمونیســت.در.آلمــان«.نیز.به.

مشخص.ساختن.همین.اصل.مرحله.ای.پرداخت..این.کتاب.از.همان.ابتدای.

کار.استقرار.جمهوری.واحد.و.غیر.قابل.تفکیک.را.بعنوان.وظیفه.اساسی.

پرولتاریا.در.آنزمان.تعیین.نمود.و.چرا؟.زیرا.خواســت.تحقق.بخشــیدن.

مســتقیم.یک.انقالب.پرولتری.بدون.انهدام.قبلی.ســلطه.و.حاکمیت.نظام.

فئودالی.بر.کشــور،.خواســتی.دور.از.واقعیت.و.اندیشه.بود..با.این.حال.

چون.پرولتاریا.به.هیچ.وجه.نمی.تواند.انقالبش.را.در.محدوده.و.چهارچوب.

یک.انقالب.بورژوازـ.دموکراتیک.وارد.سازد،.می.باید.همواره.در.اندیشه.

انجام.انقالب.پرولتری.آینده.باشد.و.شرایط.ضروری.را.برای.این.انقالب.

سوسیالیســتی.فراهم.ســازد..»مطالبات«.برای.تضمین.پیروزی.انقالب.و.

امکان.دادن.به.این.انقالب.برای.راهگشایی.انقالبی.پرولتری،.یک.سلسله.

خواسته.را.بعنوان.اقدامات.اصالحی.دمکراتیک.بر.شمرده.است:.شرکت.

دادن.همگان.در.انتخابات.بعنوان.تنها.ضامن.شرکت.کارگران.در.مجلس؛..

مســلح.ساختن.مردم.که.نتیجه.مستقیم.آن.تغییر.ارتش.به.یک.ارتش.عظیم.
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کار.می.باشد؛.جدا.ساختن.قطعی.کلیسا.از.دولت،.همگانی.کردن.تعلیمات.

عمومی،.رایگان.شــدن.محاکمات.قضایی،.دســتمزد.مســاوی.برای.تمام.

کارمندان،.لغــو.تمام.مالیات.ها.و.عوارض.فئودالــی.وغیره..بدین.ترتیب.

در.می.یابیم.که.یکپارچگی.کشور.به.انقالب.دمکراتیک.ربط.پیدا.می.کند.

و.به.آن.وابســته.اســت..»مطالبات«.همچنین.خواستار.ملی.کردن.معادن،.

وسایط.حمل.و.نقل،.بانک.ها،.پست.و.سازمان.تولید.کشاورزی.در.مقیاس.

وســیع.بود..و.نیز.خواســتار.تضمین.حق.کار.و.شرایط.زندگی.کارگران.

به.وســیله.دولت.و.وضع.مالیات.های.تصاعدی.سنگین.و.لغو.مالیات.روی.

کاالهای.مصرفی.و.همچنین.سایر.اقدامات.الزم.برای.محدود.کردن.رشد.

ســرمایه.بود..خالصه.اینکه.»مطالبات«.وسیله.تضمین.به.سرانجام.رساندن.

انقالب.را.در.تســلیح.همــه.مردم.می.دید..بنابر.ایــن.»مطالبات«.برنامه.و.

.دمکراتیک.را.به.خوبی.معین. روش.مبــارزه.پرولتاریا.در.انقالب.بورژواـ.

می.کرد.و.پایه.های.تئوری.مارکسیستی.ای.را.میگذارد.که.بنابر.آن.انقالب.

بورژواـ.دمکراتیک.باید.به.انقالب.سوسیالیستی.تغییر.یابد..کمیته.مرکزی.

اتحادیه.کمونیســت.ها.که.در.آن.موقع.در.پاریس.قرار.داشــت.به.منظور.

پیاده.کردن.کامل.برنامه.عمل.و.سیاست.و.تاکتیک.هایی.که.در.»مطالبات.

و.خواسته.های.حزب.کمونیست.در.آلمان«.تعیین.شده.بود،.300.تا.400.

کارگــر.آلمانــی.را.تک.تک.و.بطور.پنهانی.به.آلمان.باز.گرداند..بیشــتر.

این.کارگران.اعضای.اتحادیه.بودند.و.می.بایســت.در.آلمان.دست.به.یک.

کار.مشکل.تبلیغاتی.و.تشکیالتی.می.زدند..کارگران.در.تمام.آلمان.پخش.

شــدند.تا.نقاط.پایگاهی.انقالب.شوند..»مطالبات«.که.به.صورت.اعالمیه.

چاپ.شده.بود.در.میان.کارگران.آلمانی.که.به.کشور.خود.باز.می.گشتند.

توزیع.شده.بود.و.مارکس.و.انگلس.رهنمود.های.مشخص.جهت.ایجاد.یک.
سازمان.کارگری.در.آلمان.به.اعضای.اتحادیه.دادند..



کارل مارکس
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مارکس.و.انگلس.نیز.در.اوایل.آوریل.برای.بازگشــت.به.کشور.شان،.

.مرکز.صنعتی.و. پاریــس..را.تــرک.کردند..هنگامی.کــه.آنها.به.کلــنـ.

فرهنگی.ـ..راین.رســیدند،.مســتقیما.در.مبارزات.انقالبی.آلمان.شــرکت.
جستند.و.کمیته.مرکزی.اتحادیه.را.به.این.شهر.منتقل.ساختند.

مارکــس.و.انگلس.هنگام.اقامت.شــان.در.پاریس.طرح.تاســیس.یک.

روزنامه.بزرگ.بــه.منظور.رهبری.انقالب.و.ایجاد.افکار.عمومی.وســیع.

موافــق.با.انقالب.را.در.ســر.پرورانده.بودند..بدین.خاطر.اســت.که.آنها.

به.محض.بازگشــت.شــان.به.آلمان.بیدرنگ.به.ایجار.»مجله.جدید.راین«.

همت.گماشــتند.و.پس.از.چیرگی.بــر.تمام.مشــکالت،.روزنامه.در.اول.

ژوئن.1848.بطور.رســمی.منتشر.شد..مارکس.سردبیر.این.روزنامه.بود.و.

انگلس.و.بســیاری.از.اعضای.معروف.اتحادیه..بعنوان.نویسنده.در.آن.کار.

می.کردند..با.اینکه.این.روزنامه.بعنوان.ارگان.دمکراسی.انقالبی.ارائه.شده.

بود،.ولی.از.هر.فرصت.عینی.استفاده.می.کرد.تا.خصلت.خاص.پرولتری.

خــود.را.تصریح.نماید..مارکس.و.انگلس.از.مجله.جدید.راین.برای.نشــر.

وســیع.خط.مشــی..ای.که.آنها.برای.پرولتاریا.در.انقالب.دمکراتیک.تعیین.

کرده.بودند،.اســتفاده.می.کردند.و.به.وســیله.ایــن.روزنامه.بود.که.آنها.

فعالیت.های.اعضای.اتحادیه.را.که.در.تمام.کشور.پراکنده.بودند،.رهبری.

می.کردند..باز.به.کمک.این.روزنامه.بود.که.مارکس.و.انگلس.توانســتند.

با.احزاب.دمکراتیک.کشور.های.مختلف.روابط.گسترده..ای.برقرار.ساخته.

و.بدین.ترتیب.توانســتند.به.رهبری.مبارزات.انقالبی.کارگران.و.همچنین.

به.رهبری.مبارزات.ملل.تحت.ســتم.برای.کســب.استقالل.کشور.شان.در.

مبارزه.ای.که.پیوســته.توسعه.می.یافت.بپردازند..آنها.مردم.تمام.کشورها.

را.به.اتحاد.علیه.ســه.قدرت.ارتجاعی.آن.موقع.اروپا.یعنی.روسیه.تزاری،.
.انگلستان.سرمایه.داری.و.امپراطوری.آلمان.فراخواندند..
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مجله.جدید.راین.به.ویژه.دقت.می.نمود.به.کارگران.آلمان.بیاموزد.تا.

همواره.خود.را.در.جناح.چپ.جنبش.نگهداشــته.و.موضع.مستقل.خود.را.

حفظ.نمایند..این.مجله.برای.هر.مرحله.و.مســئله.مهم.انقالب.رهنمود.های.

مشــخصی.به.آنها.می.داد..در.اثر.اتخاذ.این.روش،.پایه.های.توده.ای.مجله.

جدید.راین.پیوســته.وسیع.تر.می.شد.و.روزنامه.تاثیر.زیادی.بر.انقالب.چه.
در.آلمان.و.چه.در.تمام.اروپا.گذاشت..

دولت.ارتجاعی.آلمان.که.از.رشــد.مجله.جدید.راین.وحشت.داشت،.

با.توســل.به.هر.کاری.سعی.در.جلوگیری.از.بسط.و.گسترش.آن.نمود..از.

اول.مه.1849،..ارتجاع.هر.چه.بیشــتر.حادتر.و.شدیدتر.شد.و.مجله.جدید.

راین.را.مجبور..به.تعطیل.شــدن.نمود،.مارکس.را.از.کشور.اخراج.کرد.و.

چندین.نفر.دیگر.از.روزنامه.نویســان.این.مجله.را.تحت.تعقیب.قرار.داد..

نیروهای.انقالبی.مجبور.به.دادن.پاســخی.فوری.شدند..روز.19.مه،.مجله.

جدید.راین.در.آخرین.شــماره.خود.که.با.مرکب.قرمز.چاپ.شــده.بود،.

مقاله.ای.تحت.عنوان.»به.کارگران.کلن«.چاپ.کرد.که.در.آن.آمده.بود:.

»نویســندگان.مجله.جدید.راین،.ضمن.گفتن.بدرود.به.شما.از.احساساتی.

که.نسبت.به.آنها.ابراز.داشته.اید.تشکر.می.کند..آخرین.حرف.آنها.همیشه.
و.در.همه.جا.این.خواهد.بود:.رهایی.طبقه.کارگر.«7.

بــا.این.کــه.مجله.جدید.راین.توقیف.شــد،.کمکی.کــه.این.مجله.به.

آموزش.طبقه.کارگر.نمود.و.شــتابی.که.به.مبارزه.انقالبی.آنها.در.آنزمان.
داد،.غیر.قابل.انکار.است..

مارکــس.بعد.از.توقــف.کار.این.مجله،.کلن.را.بــه.قصد.لندن.ترک.

کرد..و.انگلس.رهســپار.جنوب.غربی.آلمان.شــد.و.در.قیام.خلقی.»باد«.

شــرکت.کرد.و.در.مقابل.ارتش.ارتجاعی.شــجاعانه.جنگید..این.قیام.در.

ژوئیه.1849.ســرکوب.شــد.و.انگلس،.به.همراهی.سایر.قیام.کنندگان.از.
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راه.سویس.به.لندن.رفته.و.به.مارکس.پیوستند..
انگلس.که.شــخصا.در.قیام.شرکت.جســته.بود،.جمعبندی.کاملی.از.
اصــول.مربوط.به.قیــام.را.ارائه.نمــود..او.در.اثر.خود.بنــام.»انقالب.و.
ضدانقالب.در.آلمان«.اصولی.را.که.باید.برای.پیشــبرد.یک.قیام.رعایت.
شود.تا.قیام.به.پیروزی.منجر.گردد،.تشریح.نمود..این.اثر.سند.مهمی.برای.

بررسی.مارکسیستی.مسئله.جنگ.محسوب.می.شود..

۴ـمبارزهمارکسوانگلس
علیهاپورتونیزمموجوددردروناتحادیهکمونیستها

مبارزات.شــدید.طبقاتــی.دوره.1848.در.آلمــان.در.داخل.اتحادیه.

کمونیست.ها.منعکس.شد..و.این.اتحادیه.صحنه.مبارزه.ای.بین.مارکسیزم.و.
اپورتونیزم.راست.و.چپ.گردید.

برن.)Born(.)1898-1824(.نماینده.اپورتونیزم.راســت.در.درون.

اتحادیه.بود..او.در.آن.وقت.رییس.»کمیته.مرکزی.کارگری«.و.»مجمع.

بــرادری.کارگران«.برلین.بود..او.به.امید.گردآوری.افراد.زیادی.به.دور.

خودش.با.انواع.عناصر.مشکوک.طرح.برادری.و.دوستی.می.ریخت.و.در.

همان.حال.به.فعالیت.های.گروه.گرانه.اقدام.می.نمود..او.در.زمینه.سیاســی.

می.ریخت.و.در.همانحال.به.فعالیت.های.گروه.گرانه.اقدام.می.نمود..او.در.

زمینه.سیاســی.مشی.تسلیم.طلبانه.راست.را.اعمال.می.نمود،.زیرا.معتقد.بود.

که.انقالب.بورژواـ.دمکراتیک،.کار.بورژوازی.است.و.بدین.جهت.با.این.

امر.که.پرولتاریا.رهبری.آنرا.بدســت.گیرد.مخالفت.می.نمود..او.در.عین.

رد.کردن.شــرکت.در.مبارزه.برای.ایجاد.جمهــوری.متحد.آلمان.،..ایجاد.

شــرکتهای.تعاونی.تولید.و.تاسیس.ســازمانهای.اعتباری.با.کمک.دولتی.

را.به.نحوی.که.این.شــرکتها.و.ســازمانها.سرنوشت.کارگران.را.ذره.ذره.
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بهتــر.کنند،.به.آنها.توصیه.می.نمود..به.عقیده.او.برای.اینکه.طبقه.کارگر.

طبقه.ای.آزاد.شــود،.کافی.بود.که.کال.در.این.شــرکتها.عضو.شــود..او.

عقیده.داشت.که.بورژوازی.خودبخود.نابود.می.شود..برن.بی.شرمانه.اعالم.

می.کرد.که.ماموریت.او.این.اســت.که.هر.کاری.از.دستش.برمیآید.بکند.

تا.پرولتاریا.به.جنبش.و.حرکت.در.نیاید..انگلس.سفســطه.های.برن.را.در.

آنجا.که.»او.ایده.هایی.را.که.در.مانیفســت.تشــریح.شــده.با.یادبودها.و.

آرزو.هایی.که.از.تعاونی.های.قدیمی.بجا.مانده.و.همچنین.با.یاوه.های.لویی.

بالن.و.پرودون.و.همچنین.نظریات.طرفداران.حمایت.گمرکی.به.صورت.
توده..ای.مخلوط.ناشدنی.مخلوط.می.کند«8.بشدت.به.باد.انتقاد.می.گیرد..
مارکس.و.انگلس.همچنین.به.مبارزه.ای.قاطع.علیه.اپورتونیزم.چپ.که.
معرف.آن.در.آنزمان.گتشالک.)1849-1815(.رییس.اتحادیه.کارگران.
کلن.بود،.پرداختند..گشــتالک.بدون.آنکه.شــرایط.عینی.و.مشخصی.را.
اصــال.در.نظر.بگیرد،.به.اظهار.و.ادعای.این.مطلب.که.وظیفه.کارگران.در.
انقالب،.تحقق.فوری.و.بالدرنگ.سوســیالیزم.است،.از.انجام.وظایف.در.
انقالب.بورژواـ.دمکراتیک.ســرباز.می.زد..شعار.او.عبارت.بود.از.»ایجاد.
جمهــوری.طبقه.کارگــر«..او.با.هرگونه.اتحاد.و.همبســتگی.پرولتاریا.با.
دمکراتهــا.و.حتی.بــا.دهقانان.مخالفت.می.ورزیــد..مارکس.و.انگلس.در.
کلن.و.در.درون.اتحادیه.کمونیســت.ها.و.در.اتحادیه.کارگران.سرسختانه.
علیه.اشــتباهات.گتشالک.مبارزه.نموده.و.صبورانه.سعی.در.آموزش.دادن.
وی.نمودند..ولی.او.بر.روی.اشــتباهات.خود.پافشاری.کرده.و.از.اصالح.
خویــش.خودداری.می.نمود.و.با.اظهار.این.مطلب.که.اساســنامه.اتحادیه،.
آزادی.شــخصی.او.را.تهدیــد.می.کننــد.اصرار.به.ترک.ســازمان.نمود..
اکثریت.اعضای.اتحادیه.و.اتحادیــه.کارگران،.فعالیت.های.جدایی.طلبانه.
گتشــالک.را.محکوم.کرده.و.از.مشــی.پرولتری.مارکس.و.انگلس.که.از.
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مبارزه.علیه.خط.نادرست.چپ.پیروز.بیرون.آمده.بود،.پشتیبانی.نمودند..
مارکس.و.انگلس.پس.از.آنکه.تمام.تابســتان.1850.را.صرف.مطالعه.
شرایط.توسعه.سرمایه.داری.در.طول.ده.سال.گذشته.نمودند،.به.این.نتیجه.
رسیدند.که.بحران.اقتصادی.1847.کم.و.بیش.مرتفع.شده.و.در.یک.چنین.
شرایطی.که.اقتصاد.رو.به.یک.رونق.عمومی.گذارده،.احتمال.فرا.رسیدن.
موج.جدید.انقالبی.در.آینده..ای.نزدیک.کم.است..در.نتیجه،.آنها.پیشنهاد.
تغییر.تاکتیــک.مبارزاتی.اتحادیه.را.مطرح.نمودنــد..این.بدان.معنی.بود.
که.اکنون.دیگر.نباید.انقالب.را.آغاز.نمود.بلکه.می.بایســت.به.گردآوری.

نیروها.برای.مبارزات.آینده.پرداخت..
در.آن.زمان.عقاید.و.افکار.صحیح.مارکس.و.انگلس.با.مخالفت.بعضی.
از.اعضای.کمیته.مرکزی.اتحادیه.بخصوصی.ویلیش.و.شــاپر.روبرو.شد..
او.موفق.به.جمع.کردن.گروهی.از.اعضای.اتحادیه.شد.که.قدرت.چندانی.
برای.ایجاد.انشــعاب.و.شکاف.نداشتند..در.واقع،.آنها.در.برابر.امر.مشکل.
گردآوری.نیروهای.انقالبی.پا.پس.کشــیده.بودنــد.و.از.قبول.اینکه.فعال.
انقــالب.در.نقطه.حضیض.خود.قرار.داد.ســر.بــاز.می.زدند.و.جمالت.پر.
طمطراق.شــبه.انقالبی.را.جانشــین.تحلیل.ماتریالیســتی.از.واقعیت.عینی.
ســاخته.و.به.نحوی.ماجراجویانه.ســعی.در.متحد.کــردن.بخش.دمکرات.
خرده.بورژوازی.به.منظور.برپا.ســاختن.قیام.دیگری.در.آلمان.می.نمودند..
آنها.میگفتند:.»باید.بیدرنگ.قدرت.را.بدست.گیریم،.در.غیر.این.صورت.
بهتر.است.راحت.دراز.بکشــیم.و.بخوابیم.«.مارکس.و.انگلس.در.یکی.از.
جلســات.کمیته.مرکزی.که.در.15.ســپتامبر.1850.بر.گزار.شــد،.گروه.
ویلیش.ـ..شــاپر.را.بشدت.افشاء.نمودند..ولی.این.دو.به.جای.اظهار.ندامت،.
ســعی.کردند.دوباره.در.حزب.انشــعاب.بوجود.آورنــد؛.آنها.بطور.غیر.
رسمی.یک.کمیته.مرکزی.دیگر.درست.کردند؛.و.بدین.علت.مقر.کمیته.
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مرکزی.اتحادیه.نیز.از.لندن.به.کلن.منتقل.شد..کمیته.کلن،.در.اثر.فعالیت.

پیگیر.و.قاطع.مارکس.با.تصویب.یک.قطعنامه.ویلیش.وشاپر.را.از.اتحادیه.
کمونیست.ها.اخراج.کرد..

دولت.ارتجاعی.پروس،.کمی.پس.از.تجدید.ســازمان.کمیته.مرکزی.

در.اکتبــر.1850.بــا.برپا.کــردن.دادگاه.معــروف.کلن.بــرای.محاکمه.

کمونیســت.های.کلن،.اقدام.به.آزار.و.اذیــت.آنها.کرد..در.پاییز.1851،..

فرســتادگان.پادشــاه.پروس.گفتگوهایی.را.با.پلیس.فرانســه.آغاز.کرد..

هیــات.آلمانی.در.ایــن.مذاکرات.بــرای.تعقیب.اعضــای.اتحادیه.که.به.

فرانســه.مهاجرت.کرده.بودند.از.مقامات.فرانسوی.تقاضای.کمک.نمود،.

دســتگاه.های.جاسوسی.پروس.با.اســتقاده.از.فرصتی.که.از.درگیری.بین.

گروه.ویلیش.ـ.شاپر.و.کمیته.مرکزی.بوجود.آمده.بود،.مامورین.خود.را.

برای.نفوذ.در.اتحادیه.و.تصاحب.پســت.های.رهبری.آن.به.فرانســه.اعزام.

داشــتند..چندین.نفــر.از.اعضای.اتحادیه.کمونیســت.ها.که.قربانی.ظلم.و.

آزار.دولت.پروس.شــده.بودند.محکوم.شده.و.زندانی.گردیدند..مارکس.

و.انگلس.برای.اعضای.دســتگیر.شده.فداکاری.زیادی.از.خود.نشان.دادند.

و.ســعی.نمودند.که.به.هر.وســیله.ای.شــده.به.آنها.کمــک.نمایند..وقتی.

محاکمــات.کلن.آغاز.شــد،.مارکس.و.انگلس.به.کمک.شــواهد.عینی.و.

اســناد.معتبر،.توطئه.دولت.را.نکته..به.نکته.محکوم.کرده.و.آنرا.افشــاء.

ســاختند،.آنها.دادگاه.را.به.عرصه.مبارزه.سیاســی.ای.که.در.آن.پرده.از.

جنایات.دولت.ارتجاعی.برداشــته.شــد،.تبدیل.کردند..این.محاکمه.نشان.

داد.که.مجرمین.واقعی.در.بین.کمونیســت.های.کلن.نیستند.بلکه.در.درون.

دولت.ارتجاعی.که.شــواهد.را.قلب.می.سازد.و.آنها.را.وارونه.جلوه.داده،.
.مردم.را.مورد.زجر.و.ظلم.قرار.می.دهد،.می.باشند.

محاکمه.کلن.مبین.اختناق.و.فشــار.روزافــزون.علیه.اتحادیه.بود..در.



79 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

چنان.شــرایطی،.ایجاد.یک.سازمان.کمونیســتی.منسجم.تر.و.کارآمدتر.و.

پرتجربه.تر.که.قادر.باشــد.جنبش.کارگری.را.که.دچار.شکســت.موقتی.

شده.بود.رهبری.کند.امری.ضروری.گردیده.بود..وظیفه.تاریخی.اتحادیه.

کمونیســت.ها.دیگر.پایان.پذیرفتــه.بود.و.روز.17.نوامبــر.1852.بنا.به.
پیشنهاد.مارکس.اتحادیه.رسما.منحل.شد..

اتحادیه.در.طی.پنج.سال.حیاتش.از.زمان.تاسیس.تا.هنگام.انحالل.تحت.

رهبــری.مارکس.و.انگلس،.فعاالنه.از.منافــع.پرولتاریا.دفاع.کرد.و.برای.

جهت.دهی.به.پرولتاریا.در.راهی.صحیح.انقالبی.تمام.تالش.خود.را.به.کار.

برد.و.در.بوته.جنبش.انقالبی.آزمایشــهای.سختی.را.از.سر.گذراند..تاریخ.

اتحادیه.کمونیست.ها.ثابت.می.کند.که.این.سازمان.»مدرسه.ای.عالی.جهت.
فعالیت.انقالبی.بوده.است.«9..

5ـجمعبندیانقالب۱۸۴۸اروپا
توسطمارکسوانگلس

انقــالب.1848.از.لحاظ.وســعت.و.برد.خود.از.تمــام.انقالباتی.که.تا.

آن.موقع.دنیای.جدید.به.خــود.دیده.بود،.فراتر.رفت..این.انقالب،.تمام.

طبقات.و.اقشار.اجتماعی.او.احزاب.سیاسی.را.در.گردباد.مبارزات.درگیر.

ساخت..این.تجربه.بزرگ.انقالبی.به.مارکسیزم.امکان.آنرا.داد.تا.با.اولین.

تجربــه.بزرگ.خود.مواجه.شــده.و.نشــان.دهد.که.تنها.عقیــده.و.نظریه.

انقالبی.و.صحیح.برای.رهبری.و.هدایت.مبارزات.انقالبی.پرولتاریاســت..

مارکس.و.انگلس.به.شــرکت.مستقیم.در.پراتیک.مبارزات.انقالبی.1848.

اکتفــا.نکردند،.آنها.در.جریان.انقالب.هم.به.جمعبندی.تجربه.تاریخی.آن.

پرداختند..بدین.ترتیب.بود.که.به.نوشــتن.»مبارزات.طبقاتی.در.فرانسه،.

از.1848.تــا.1850«،.»بیانیه.کمیته.مرکزی.به.اتحادیه.کمونیســت.ها«،.
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»انقــالب.و.ضد.انقالب.در.آلمان«،..»هیجدهــم.برومر.لویی.بناپارت«.و.

سایر.آثاری.که.به.غنی.ساختن.و.گسترش.تئوری.سوسیالیزم.علمی.کمک.

می.کرد،.پرداختند..»حقایق.بوســیله.عمل.کشف.می.شوند.و.بوسیله.عمل.
است.که.حقایق.تایید.شده.و.رشد.و.تکامل.می..یایند.«10.

مارکــس.و.انگلس.در.این.زمان.یک.سلســله.اصول.انقالبی.را.تدوین.
کردند.که.مهمترین.آنها.عبارتند.از:

1(.شعار.مبارزه.پرولتاریا.چنین.است:.انقالب.مداوم
تئوری.انقالب.مداوم.مهمترین.نتیجه.ای.اســت.که.می.توان.در.زمینه.
تئوری.انقالبی.از.جمعبندی.انقالب.1848.که.توســط.مارکس.و.انگلس.
تدوین.شده.بود،.اســتخراج.نمود..قبل.از.1848،.مارکس.و.انگلس،..ایده.
انقــالب.دایمی.را.دریافته.بودند..آنها.بــه.کمک.پراتیک.انقالب.1848.
توانســتند.بر.روی.جریان.عینی.بسط.و.تکامل.انقالب.در.فرانسه.و.آلمان.
تکیــه.کرده.و.حــدود.اهدافی.را.کــه.در.این.انقالب.مــورد.نظر.بخش.
خرده.بورژوازی.دمکرات.و.بطور.کلی.اصالح.طلبان.بود،.محدود.ســازد..
»منافع.و.وظیفه.ما.ایجاب.می.کند.که.انقالب.را.تا.زمانی.که.کلیه.طبقات.
کم.و.بیش.دارا.از.موقعیت.حاکم.شــان.کنار.گذارده.شوند،.تا.زمانی.که.
پرولتاریا.قدرت.را.به.دســت.گیرد.و.تا.زمانــی.که.اتحادیه.کارگران.ـ.نه.
تنها.در.یک.کشور.بلکه.در.تمام.کشور.های.راقبه.جهان.ـ..تا.آنجا.رشد.کند.
کــه.به.رقابت.بین.کارگران.این.کشــور.ها.پایان.دهد.و.دســت.کم.نیروی.
مولد.تعیین.کنند،.در.دســت.کارگران.متمرکز.شــود،.ادامه.دهیم..نظر.و.
هدف.ما.تغییر.مالکیت.خصوصی،.ســرپوش.گذاشتن.بر.روی.تضاد.های.
طبقاتی.و.بهبود.جــامعه.موجود.نیســت،.بلکه.الغای.مالکیت.خصوصــی،.
از.بــین.بردن.طبقــات.و.بوجود.آوردن.جــامعه.ای.نوین،.از.جامعه.فعلی.

است.«11
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از.نظــر.مارکس.و.انگلــس.انقالب.بورژواـ.دمکراتیک.باید.بوســیله.

دوره.ای.از.انقالب.مداوم،.از.انقالب.سوسیالیســتی.جدا.شود.و.نه.توسط.

دوره.شــکوفایی.و.توســعه.آرام،..بالفاصله.پس.از.ســرنگونی.حاکمیت.

فئودالــی.بایــد.انقالب.بورژوایی.را.به.ســرانجام.رســاند.و.ســپس.باید.

بــدون.توقف.مبارزه.را.برای.واژگونی.ســلطه.بورژوازی.به.منظور.ایجاد.
دیکتاتوری.طبقه.کارگر.ادامه.داد..

ولی،.پس.از.استقرار.دیکتاتوری.پرولتاریا.هم.باید.همچنان.انقالب.را.

ادامه.داد..مارکس.و.انگلس.عقیده.داشتند.که.توسعه.جامعه.سوسیالیستی.

نیز.خود.مبتنی.بر.روند.انقالب.مداوم.است:.»این.سوسیالیزم.بیان.و.اعالم.

دایمی..انقالب.و.دیکتاتــوری.طبقه.کارگر،.بعنوان.نقطه.گذار.الزم.برای.

توفیق.بــه.از.بین.بردن.تضاد.و.اختالف.طبقاتی.به.طور.کلی،.و.الغای.هر.

نوع.روابط.تولیدی.که.این.تضاد.ها.بر.آن.استوار.اند،.محو.تمام.مناسبات.

اجتماعی.که.با.این.روابط.تولیدی.مرتبط.می.باشــند.و.به.زیر.و.رو.شــدن.

تمامی.ایده.ها.و.افکار.ناشی.از.این.روابط.اجتماعی،.می.باشد.«12.در.اینجا.

چهار.هدفی.که.مارکس.بیان.داشــته.تشــکیل.هدف.واحدی.را.می.دهد..

دســتیابی.به.بخش.یا.قســمت.اعظم.و.یا.تقریبا.تمام.این.خواسته.ها.کافی.

نیست،.برای.رسیدن.به.شکل.نهایی.و.غایی.نظام.های.اجتماعی.بشری.یعنی.
کمونیزم.باید.به.کل.این.اهداف.دست.یافت.

تئوری.مارکسیســتی.انقالب.مداوم.رهنمودی.بس.مهم.برای.احزاب.

کارگــری.تمامی.جهان.محســوب.می.شــود..احزاب.کارگــری.فقط.در.

صورتی.که.بر.امر.انقــالب.مداوم،.دیکتاتوری.پرولتاریا.و.ادامه.انقالب.

تحت.این.دیکتاتوری.پا.فشــاری.و.مداومت.نمایند.است.که.قادر.خواهند.

بود.رزمندگی.انقالبی.خود.را.محفوظ.داشــته.و.به.خاطر.تحقق.کمونیزم.
تا.به.آخر.مبارزه.نمایند..
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2(.انقــالب.پرولتــری.بــرای.پیروز.شــدن،.باید.دســتگاه.حکومت.

بورژوازی.را.کامال.منهدم.نموده.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.را.بر.قرار.سازد..

مارکس.و.انگلس.در.»بیانیه.حزب.کمونیست«.ایده.انقالب.پرولتری.

و.دیکتاتــوری.پرولتاریا.را.بیان.داشــته.بودند..آنها.همچنین.خاطرنشــان.

ســاخته.بودند.کــه.پرولتاریــا.می.باید.با.توســل.به.قهر.قدرت.سیاســی.

بورژوازی.را.ســاقط.نموده.و.حاکمیت.خویش.را.مســتقر.ســازد..با.این.

وجود.آنها.هنوز.به.طور.عینی.و.مشخص.نه.روابط.بین.دولت.دیکتاتوری.

پرولتاریا.و.دیکتاتوری.بورژوازی.را.تشریح.کرده.بودند.و.نه.مسایلی.که.

در.جایگزینی.دیکتاتــوری.پرولتاریا.بجای.دیکتاتوری.بورژوازی.وجود.

دارد.حل.کــرده.بودند..مارکس.و.انگلس.با.تکیه.بر.تجربه.عملی.انقالب.

1848،.تئــوری.انقالب.پرولتــری.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.را.گســترش.

دادند..آنها.از.این.تجربه.چنین.نتیجه.گرفتند.که:..»اقدام.انقالبی.بعدی.در.

فرانسه.نباید.مانند.آنچه.که.تا.کنون.پیش.آمده،.دستگاه.اداری.ـ.نظامی.را.

بدســت.کسانی.دیگر.بسپارد،.بلکه.باید.آنرا.خرد.سازد..و.این.شرط.اولیه.
هر.انقالب.واقعی.و.خلقی.در.قاره.]اروپا[.می.باشد.«13

پرولتاریا،.پس.از.منهدم.ســاختن.ماشین.دولتی.بورژوازی.باید.دستگاه..

دولتی.خاص.خودش.را.بنا.نموده.و.دیکتاتوری.خودش.را.برقرار.ســازد..

مارکس.در.موقع.جمعبندی.تجربه.انقالب.1848.برای.اولین.بار.و.به.طرز.
مشخص.و.دقیق.از.مفهوم.علمی.دیکتاتوری.پرولتاریا.استفاده.نمود.

مارکــس.بعد.هــا.در.نامه.معروفی.کــه.در.تاریخ.5.مــارس.1852.به.

ویدمیر.نوشــت.باز.هــم.به.نحوی.ژرف.و.تعمیق.یافتــه.ضرورت.تاریخی.

دیکتاتوری.پرولتاریا.را.تشریح.نمود.و.به.طور.علمی.نقش.آنرا.در.تاریخ.

توضیح.می.دهد:.»آنچه.که.من.به.سهم.خود.باید.اذعان.کنم.اینست.که.نه.

افتخار.کشف.موجودیت.طبقات.در.جامعه.امروزی.و.نه.کشف.مبارزه.ای.
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کــه.بین.آنها.وجود.دارد.]...[.به.مــن.تعلق.نمی.گیرد..کار.تازه.ای.که.من.

انجام.داده.ام.عبارتســت.از:.1-.تشریح.این.مطلب.است.که.وجود.طبقات.

تنها.مربوط.به.مراحل.معینی.از.تکامل.تاریخی.تولید.است.2-.نشان.دادن.

اینکه.مبارزه.طبقاتی.خواه.و.ناخواه.به.دیکتاتوری.پرولتاریا.منجر.می.شود.

3-.که.این.دیکتاتوری.خود.عبارت.از.گذار.به.الغای.تمام.طبقات.و.ایجاد.

جامعه..ای.بی.طبقه.«14.سوسیالیزم.علمی.با.این.تاکید،.از.سوسیالیزم.تخیلی.
و.انواع.و.اقسام.شبه.سوسیالیزم،.متمایز.و.مشخص.می.شود..

3(.اتحاد.محکم.بین.کارگران.و.دهقانان.نیروی.اصلی.پیروزی.انقالب.
است.

انگلس.در.آســتانه.انقالب.1848.در.مقاله.خود.تحت.عنوان.»جنبش.

1848«.متذکر.می.شود:.»بی.تردید،.روزی.فرا.خواهد.رسید.که.دهقانان.

فقیر.و.همه.چیز.از.دســت.داده.راه.متحد.شــدن.بــا.پرولتاریا.را.خواهند.

یافت.و.در.آن.روز.است.که.پرولتاریا.به.مرحله.باالتری.در.رشد.و.تکامل.

خویش.خواهد.رسید.و.به.بورژوازی.اعالم.جنگ.خواهد.داد.«15.مارکس.

و.انگلــس.با.جمعبندی.تجربه.انقالب.1848.اهمیت.و.ضرورت.این.اتحاد.

را.تصریح.می.نمایند..پرولتاریا.باید.در.جریان.انقالب.همراه.با.دهقانان.به.

تحقق.»همســرایی.که.بدون.آن.تک.نوازی.او.در.میان.تمام.ملل.کشاورز.

به.ســرود.عزا.تبدیل.می.شــود«16.توفیق.یابد..بعد.ها،.مارکس.در.نامه.ای.

خطاب.به.انگلس.بار.دیگر.به.باز.کردن.و.تشــریح.این.ایده.پرداخته.و.در.

این.زمینه.می.نویسد:.»تمام.آنچه.که.در.آلمان.پیش.خواهد.آمد.به.امکان.

تقویت.انقالب.پرولتری.با.نوعی.از.ســرگرفتن.و.گسترش.جنگ.دهقانی.
بستگی.دارد.«17.

مارکس.نه.تنها.اهمیت.اتحاد.کارگران.ـ.دهقانان.را.روشن.ساخت.بلکه.

اســاس.نظری.ایجاد.چنین.اتحادی.را.نیز.پایه.ریزی.کرد..او.با.موشــکافی.
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وضعیت.استثمار.و.اختناقی.را.که.دهقانان.در.آن.بسر.می.برند.و.نیز.روند.

نابودی.آنها.را.که.نتیجه.رشــد.ســریع.سرمایه.داریســت،.تجزیه.و.تحلیل.

نمود..»آنها.]دهقانان[.باالخره.پرولتاریای.شهری.را.بعنوان.متحد.و.رهبر.

طبیعــی.خود.که.وظیفه.اش.واژگون.نمودن.نظام.بورژوازی.می.باشــد.باز.
خواهند.یافت.«18.

دهقانان.متحــد.طبیعی.پرولتاریا.هســتند.و.پرولتاریــا.رهبر.دهقانان.

می.باشد..پرولتاریا.بدون.پشتیبانی.دهقانان.قادر.به.نابودی.سرمایه.داری.و.

بنابر.این.قادر.به.ادامه.و.پیشبرد.انقالب.نخواهد.بود..در.حالی.که.دهقانان.

بدون.رهبری.پرولتاریا.نمی.توانند.بورژوازی.روستایی.را.نابود.سازند..در.

نتیجــه.قدرت.رهبری.پرولتری.و.اتحاد.کارگــران.ـ.دهقانان.کل.غیرقابل.
تفکیکی.را.بوجود.می.آورند.

کالم.آخــر.اینکه،.تجربه.انقالب.1848.باعث.شــد.که.آنها.]مارکس.

و.انگلس[.بنویســند:.»انقالب.نیروی.محرکه.تاریخ.اســت«..لنین.بعد.ها.

نوشت:.»دوره.شرکت.مارکس.و.انگلس.در.مبارزه.انقالبی.توده.ای.1849.

-1848.چون.نقطه.بر.جســته..ای.اســت.در.فعالیت.مارکس.و.انگلس.«19.

تجربه.انقالبی.بــارز.آنها.در.آن.دوره.نمونه.پر.افتخاری.برای.پرولتاریای.

جهانی.اســت.و.تئوری.درخشان.و.انقالبی.که.آنها.از.این.تجربه.استخراج.
کردند.سالحی.برنده.در.مبارزات.انقالبی.فعلی.و.آتی.پرولتاریاست.

یادداشتهایفصلدوم:
1. لنین:.»در.روشنایی.لویی.بالن«،.مجموع.آثار،.جلد.24،.ص24.ـ
2. هر.سو.برابر.پنج.سانتیم.است..هر.سانتیم.100/1.فرانک.است.ـ
3. مارکس:.»مبارزات.طبقاتی.در.فرانسه.1848–1850«،.ص60.ـ
4. همانجا،.ص234.ـ
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5. انگلس:.»انقالب.و.ضد.انقالب.در.آلمان«،.منتخب.آثار.جلد1،.ص328ـ
6. جلد3،.ـ آثار،. منتخب. زایتونگ«. راینیش. »نیو. و. مارکس. انگلس:.

ص178
7. مارکس.و.انگلس:.گازت.رنان.جدید،.جلد3،.ص383ـ
8. منتخب.ـ کمونیست«،.آثار. اتحادیه. تاریخچه. درباره. »گفتاری. انگلس:.

مارکس.و.انگلس،.جلد3،.ص194.
9. همانجا،.ص194ـ

10. مائوتسه.دون:.»درباره.پراتیک«،.منتخب.آثار.جلد1،.ص244.ـ
11. مارکس.و.انگلس:.».خطابیه.کمیته.مرکزی.به.اتحادیه.کمونیست.ها«،.ـ

منتخب.آثار.مارکس.و.انگلس.جلد1،.ص187.
12. مارکس:.»مبارزه.طبقاتی.در.فرانسه.1848-1850«،.ص147ـ
13. مارکس:.»نامه.هایی.به.کوجل.من«،.ص188ـ
14. انگلس.جلد1،.ـ و. مارکس. آثار. منتخب. به.وی.دمی.یر«،. ».نامه. مارکس:.

ص549.
15. جلد4،.ـ انگلس. و. مارکس. آثار. .مجموع. »جنبش1848«،. انگلس:.

ص499
16. مارکس:..»18برومر.لوئی.بناپارت«،.ص134ـ
17. مارکس:.»نامه.به.انگلس«.)16/4/1956(.مکاتبات،.جلد4،.ص300ـ
18. مارکس:.»18برومر.لوئی.بناپارت«،.ص131ـ
19. لنین:.»بر.علیه.تحریم«،.مجموع.آثار.جلد13،.ص32ـ



فصل سوم
 

مبارزه مارکس و انگلس 
علیه اپورتونیزم 

در دوران بین الملل اول





توفان.انقالبی.1848،..با.وارد.کردن.ضربه.ای.کاری.به.نیروی.فئودالی.

اروپا.به.ســرمایه.داری.امکان.داد.که.بدون.برخورد.به.مانعی.رشــد.یافته.
وحتی.یکباره.رونق.نسبی.پیدا.کند..

انگلســتان.در.ســال.های50.و60.قرن.نوزدهم،.نه.تنها.انقالب.صنعتی.

خود.را.به.پایان.رســانده.بود.بلکه.تبدیل.به.»کارگاه.جهان«.شــده.بود..

آهنــگ.انقالب.صنعتی.در.کشــور.های.دیگر.نیز.به.همین.منوال.تســریع.

می.شــد..تولید.ماشــینی.به.تدریج.جایگزین.تولید.پیشه.وری.می.شد.و.با.

توســعه.دایمی.بازارهای.ســرمایه.داری،..روابط.بین.المللی.بورژوازی.نیز.

بیــش.از.پیش.تحکیم.می.یافت،.جنبش.کارگــری.نیز،.طی.این.دوره.پس.

از.رکــودی.موقتی.وارد.مرحله..تازه.ای.از.رشــد.و.ترقی.می.شــد..با.این.

حال.این.جنبش.در.آن.هنگام،..تحت.نفوذ.و.تاثیر.زیان.آور.انواع.و.اقسام.
جریانات.اپورتونیستی.)فرصت.طلب(.بود..

مارکس.و.انگلس.که.عالقمند.بــه.هدایت.جنبش.در.جهت.و.راهــی.

صحیــح.و.همچنین.خواســتار.تحکیم.پیوســتگی.و.وحــدت.پرولتاریــا.

بودند،.بدون.وقفــه.علیه.این.جریانات.مبارزه.نموده.و.بدین.ترتیب.برای.

مــارکسیزم.موضعی.رهبری.کننده.را.در.جنبش.جهانی.کارگـری.تامیـن.
نمــودند..
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۱ـجنبشکارگریدرسالهای60
وفعالیتهایمارکسوانگلس

با.رشــد.سریع.سرمایه.داری،..صفوف.کارگری.نیز.به.سرعت.گسترش.

می.یافت..در.اواســط.ســال.های.50،.بیش.از.هشت.میلیون.کارگر.صنعتی.

در.اروپا.وجود.داشــت..ولــی.در.حالی.که.ســرمایه.داری.امکان.هر.چه.

ثروتمندتر.شدن.بورژوازی.را.فراهم.می.ساخت.توده.های.کارگری،.بیش.از.

پیش.فقیر.می.شدند..و.به.موازات.آن،.رشد.شتابان.سرمایه.داری،.تضاد.های.
اساسی.جامعه.سرمایه.داری.را.پیوسته.حادتر.و.عمیق.تر.می.ساخت..

در.ســال.1857.بود.که.اولین.بحران.اقتصادی.جهانی.ســرمایه.داری.

شــروع.شد..بورژوازی.کوشید.تا.با.توسل.به.هر.اقدامی.که.شده.سنگینی.

بــار.این.بحران.را.بــدوش.کارگران.بیندازد..بســیاری.از.کارگران.بیکار.

شدند..دستمزد.ها.در.همه.جا.پایین.آمد.و.شرایط.زندگی.کارگران.بازهم.

بدتر.شد..تضاد.های.بورژوازی.و.پرولتاریا.شدت.یافت.و.جنبش.کارگری.
وارد.مرحله.جدیدی.شد..

جنبش.کارگری.انگلســتان.که.از.زمان.شکســت.جنبش.چارتیســتی.

ابراز.و.جودی.نکرده.بود،.دوباره.به.اوج.رســید..کارگران.ساختمانی،.در.

ســال.1859.در.لندن.برای.کاهش.ســاعات.کار.روزانه.دست.به.اعتصاب.

زدنــد..آنها.توســط.کارگران.همه.بخش.هــای.صنعتی.قویا.پشــتیبانی.و.

حمایت.شــدند..از.تاریخ.شروع.این.مبارزه.بود.که.شورای،.»سندیکا.های.

لندن«،..»اتحادیه.کارگران.چوبکار«،.»اتحادیه.سندیکایی.معدنچیان«..و.

ســازمان.های.دیگر.یکی.پس.از.دیگری.تاســیس.یافتند..و.در.سال1860.
»شورای.عمومی.اتحادیه.های.کارگران«.پا.به.عرصه.وجود.گذاشت..

جنبش.کارگری.فرانســه.نیز.شــکل.تازه.ای.به.خود.گرفت..در.ســال.

1863،..»موسســه.کمک.های.اجتماعی«،.»اتحادیــه.کارگران.فوالد«.و.
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»سندیکاهای.نجارها«.در.پاریس.و.مارسی.تاسیس.یافتند..این.سازمان.ها،.

بوســیله.یک.ســری.اعتصابات،.دولــت.لویی.ناپلئون.بناپــارت.را.وادار.

ســاختند.تا.قانون.ارتجاعی.ای.که.کارگران.را.از.داشــتن.حق.اعتصاب.و.
حق.تشکیل.اتحادیه.محروم.می.ساخت،.لغو.نماید..

از.طرف.دیگر.کارگران.آلمان.که.حق.تشکیل.سازمان.های.کارگری.

را.کســب.کرده.بودند،.در.ســال.1863.در.الیپزیــگ،..اتحادیه.عمومی.
کارگران.آلمان.را.تاسیس.کردند.

کارگران.در.آمریکا.باشگاه.های.کمونیستی.و.اتحادیه.ملی.کارگران.

راتاســیس.نمودنــد..آنها.در.طی.جنگ.هــای.داخلی،.فعاالنــه.در.مبارزه.
شرکت.جستند..

از.ســال.های60.به.بعد،.در.کشــور.های.دیگر.اروپایــی.مانند.ایتالیا،.

.بلژیک،.سوئیس،..اســپانیا.و.دانمارک.اتحادیه.های.کارگری.یکی.پس.از.
دیگری.تشکیل.شده.و.شروع.به.فعالیت.نمودند.

مارکس.و.انگلس.برای.پاسخگویی.به.جهش.نوین.جنبش.کارگری،.به.
تحقیقات.عمیق.تئوریک.و.فعالیت.های.عملی.انقالبی.پرداختند.

مارکــس.از.ســال.1848.اقدام.به.مطالعه.اقتصاد.سیاســی.کرده.بود..

بحران.اقتصادی.1857،.او.را.تشــویق.کرد.تا.کار.هــای.تحقیقاتی.خود.

را.کــه.به.علت.انقالب.1848.مدتی.قطع.شــده.بود،.بــه.طور.عمیق.تری.

دنبــال.کند..او.در.ســال.1859.نتیجه.مطالعــات.و.تحقیقاتش.را.در.اثری.

بنام.»مقدمه.ای.بر.نقد.اقتصاد.سیاسی«.گردآوری.نمود،.که.استخوان.بندی.

ایده.های.اصلی.»کاپیتال«.)سرمایه(.در.آن.شکل.گرفته.بود..مارکس.بین.

ســال.های1861.تا.1863،..یادداشــت.های.خود.را.در.باره.اقتصاد.سیاسی.

در.23.دفتر.گنجاند.و.از.1863.تا.پایان.1865،.دســتنویس.»سرمایه«.را.

ـ.که.حدود.2500.صفحه.می.شــد.در.سه.جلد.کامال.بپایان.رسانید..در.سال.
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1867،.جلد.اول.»ســرمایه«.که.به.دقت.توسط.مارکس.بازبینی.و.تجدید.

نظر.شده.بود،.رسما.در.شهر..هامبورگ.واقع.در.آلمان.انتشار.یافت..انتشار.

این.کتاب.واقعه.ای.بی.سابقه.در.تاریخ.جنبش.بین.المللی.کمونیستی.و.تاریخ.

تفکر.اجتماعی.بشــریت.بود..انگلس.در.حاشــیه.ای.که.بروی.»سرمایه«.

نوشــته.اعالم.نموده.اســت.که:..»از.هنگامی.که.سرمایه.داران.و.کارگران.

در.جهان.وجود.دارند،.کتابی.که.تا.این.حد.برای.کارگران.اهمیت.داشته.

باشد،.منتشر.نشده.است.«1.مارکس.در.کتاب.سرمایه،..برای.تشریح.قوانین.

اقتصــادی.جامعه.ســرمایه.داری،.از.ماتریالیزم.دیالکتیــک.و.ماتریالیزم.

تاریخی.اســتفاده.نموده.و.به.تحلیل.کاال.پرداخته.است..او.تئوری.ارزش.

اضافی.را.بوجود.آورد.و.بدین.ترتیب.پرده.از.اســرار.اســتثمار.کارگران.

توسط.ســرمایه.داران.برداشــت.و.آن.قانون.عینی.را.که.طبق.آن،..انهدام.

سرمایه.داری.همچون.پیروزی.سوسیالیزم.و.کمونیزم.اجتناب.ناپذیر.است،.

کشــف.و.آشــکار.نمود.و.بدین.ترتیب.راه.رهایی.کامل.پرولتاریا.را.نشان.
داد..

انگلس.برای.حمایت.از.تحقیقات.تئوریک.مارکس،..مدت.بیست.سال.

.ـ.از.1850تا.1869ـ.در.یک.شرکت.بازرگانی.واقع.در.منچستر.که.پدرش.

در.آن.ســهیم.بود،.کار.کرد..این.کار.به.او.امــکان.می.داد.تا.از.حقوقش.

برای.کمک.به.رفع.مشــکالت.مالی.مارکس.و.خانواده.اش.استفاده.نماید..

انگلس.در.طی.این.مدت.]20.سال[،.تحقیقات.دامنه.دار.و.عمیقی.در.زمینه.
علوم.نظامی،.زبان.شناسی.و.علوم.طبیعی.انجام.داد.

مارکس.و.انگلس،..به.موازات.مطالعات.نظری.شــان.]تئوریک.شــان[،.

جنبش.هــای.انقالبی.را.در.تمامــی.نقاط.جهان.از.نزدیــک.دنبال.کردند..

آنها.طی.این.مدت.مقاالت.بســیاری.نوشتند.که.در.آنها.به.تشریح.نظرات.

سیاســی.خود.در.مورد.پشــتیبانی.از.قیام.های.خلقی.در.هند.و.لهســتان.و.
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همچنین.در.مورد.حمایت.از.جنگ.های.داخلی.آمریکا.پرداختند..همچنین.

برای.افشای.جنایات.وحشــیانه.و.راهزنی.هایی.که.استعمارگران.انگلیسی.

و.فرانســوی.بدان.مبادرت.می.ورزیدنــد.و.نیز.علیه.اعمــال.جنایتکارانه.

برده.داران.آمریکا.مقاالتی.منتشــر.ســاختند..مارکس.و.انگلس.به.همین.

منوال.بــه.جنگ.انقالبی.مردم.چین.علیه.تجاوزات.امپریالیســیتی2.عالقه.

بسیاری.نشان.دادند.و.صمیمانه.از.این.جنگ.تجلیل.کردند..این.احساسات.

انقالبی.مارکس.و.انگلس.مبارزات.انقالبی..پرولتاریا.و.خلق.های.تحت.ستم.
در.تمام.جهان.را.تشجیع.می.نمود..

مارکس.و.انگلس.که.شــوری.عظیم.و.انقالبی،.آنها.را.تشــجیع.نموده.

و.به.حرکت.در.می.آورد.از.ســوی.دیگر.کوشــیدند.تــا.رهبران.جنبش.

کارگری.کشــور.های.مختلف.را.متحد.کرده.و.تعلیم.دهند.تا.بدین.ترتیب.

آنها.را.از.نفوذ.جریانات.اپورتونیستی.نجات.دهند..آنها.بر.امر.شکل.گیری.

دستگاه.رهبری.کننده.جنبش.کارگری.در.جریان.مبارزات.عینی،.مراقبت.
و.نظارت.می.کردند..

بدین.ترتیــب.بود.که.مارکس.و.انگلس،..برای.تاســیس.یک.ســازمان.

بین.المللی.کارگری.تدارکات.وســیعی.چــه.در.زمینه.ایدئولوژیک.و.چه.
در.زمینه.تشکیالتی،.فراهم.آوردند.

.

2ـتاسیسبینالمللاول
با.گسترش.بازارهای.سرمایه.داری.در.تمام.جهان،.استثمار.سرمایه.داری.
نیز.بیش.از.پیش.چهــره.ی.بین.المللی.بخود.گرفت..و.از.این.جهت.مبارزه.
علیه.این.استثمار.نیز.به.اتحاد.هر.چه.فشرده.تر.و.نزدیک.تر.کارگران.تمام.

کشور.ها.احتیاج.داشت..
در.اوایل.ســال.های60،..تمــاس.و.ارتباط.بین.کارگران.کشــور.های.
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اروپای.غربی.ـ.که.در.آن.نقاط،.سرمایه.داری.بیش.از.نقاط.دیگر.پیشرفت.

نموده.بودـ.زیادتر.شــد،.بویژه.تماس.بین.کارگران.فرانسوی.و.انگلیسی.

بیش.از.پیش.فشــرده.شد..در.ســال.1862،.در.جریان.»نمایشگاه.جهانی«.

که.در.لندن.برگزار.می.شــد،.گروهی.از.کارگران.فرانسوی.با.کارگران.

انگلیســی.مالقات.کرده.و.در.مورد.مسئله.اتحاد.پرولتاریای.بین.المللی.به.

تبــادل.نظر.و.بحث.پرداختند..آنها.تاکید.کردند.که.فقدان.یک.ســازمان.

بین.المللــی.کارگری.و.عدم.وجــود.پیوند.های.ارگانیــک.بین.کارگران.

کشــور.های.مختلــف،.به.ســرمایه.داران.امکان.آنرا.می.دهــد.تا.در.اغلب.

اوقات.برای.شکســتن.اعتصابات.کارگری.متوسل.به.استخدام.نیروی.کار.

خارجی.شوند..آنها.برای.مقابله.با.استثمار.و.ستم.سرمایه.جهانی،.کارگران.

را.به.تشــکیل.ســازمانی.که.تمام.کارگران.جهــان.را.در.درون.خود.گرد.

آورد،.فراخواندنــد..در.بیانیه.ای.که.از.طرف.کارگران.انگلیســی.خطاب.

به.کارگران.فرانســوی.صادر.شد،.آمده.است:.»برادری.بین.خلق.ها.برای.

منافع.کارگران.بی.اندازه.ضروری.است.«.کارگران.انگلیسی.و.فرانسوی،.

برای.ابراز.همبســتگی.بین.المللی.پرولتاریا.در.پشتیبانی.از.مبارزات.برحق.

خلق.لهستان.علیه.ســلطه.استبدادی.روسیه.تزاری،.مشــترکا.به.برگزاری.
میتینگ.های.توده.ای.پرداختند..

در.28.ســپتامبر.1864،.کارگــران.انگلیســی،.فرانســوی،.آلمانی،.

ایتالیایی،.لهســتانی.و.ایرلندی.در.ســن.مارتینز.هال.]تاالر.مارتین.قدیس[.

واقع.در.لندن.گردهم.آمدند..از.مارکس.برای.شرکت.در.این.گردهمایی.

دعوت.شــده.بود..هیئت.فرانسوی.پیشنهاد.تشکیل.یک.سازمان.کارگری.

را.مطرح.کرد..پس.از.یک.بحث.پر.جنب.و.جوش،.طرح.هیئت.فرانسوی.

توســط.کلیــه.نمایندگان.حاضر.به.اتفــاق.آرا.تصویب.شــد..نمایندگان.

قطعنامه.ای.را.در.باب.تشــکیل.»اتحادیه.بین.المللــی.کارگان«3.تصویب.
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کرده.و.یک.»شــورای.مرکزی.موقت«،.مرکــب.از.21.نماینده.انتخاب.

نمودند..این.شــورا.بعد.ها.تبدیل.به.شــورای.عمومی.بین.المللی.گشت..از.

رهبــران.با.نفوذ.اتحادیه..هــای.کارگری.گ..ادگــر)G.Odger(،.بعنوان.

رییــس.و..کرمر)W.Cremer(،.بعنوان.دبیرکل.انتخاب.شــدند..مارکس.

نیز.بعنوان.عضو.»شــورا«.انتخاب.شــد..ولی.در.واقــع،.او.رهبر.واقعی.

»بین.الملل.اول«.بود،..همانطوری.که.انگلس.می.گوید:.»روح.این.شورای.

عمومی.و.کســانی.که.آنرا.تا.کنگره.الهه.ادامه.دادند،.شــخص.مارکس.
بود.«4

بین.الملل.اول،.پس.از.تاســیس،.کمیتــه..ای.مخصوص.نگارش.بوجود.

آورد.کــه.ماموریت.آن.تهیــه.و.تدوین.برنامه.و.اساســنامه.اتحادیه.بود..

مارکــس.در.کارها.و.فعالیت.هــای.این.کمیته.که.در.درون.آن.بســیاری.

نظریات.و.افــکار.غلط.و.طرحهای.فرصت.طلبانه.در.مورد.مشــخصات.و.

وظایف.بین.الملل.پدید.آمده.بود،..شرکت.جست..مبارزات.بسیار.شدیدی.

در.درون.ایــن.کمیتــه.جریان.داشــت.و.احزاب.و.دســته.های.مختلف.به.

مباحثات.تمام.ناشدنی.می.پرداختند..باالخره.تصمیم.بر.آن.شد.که.برنامه.و.
اساسنامه.»انترناسیونال«.توسط.مارکس.نگاشته.شود..

از.نظر.مارکس.برنامه.»بین.الملل«.می.بایســت.اصول.اساسی.بیان.شده.

در.مانیفســت.حزب.کمونیست.را.مورد.توجه.قرار.داده.و.شرایط.واقعی.

و.نامســاوی.رشد.جنبش.کارگری.در.کشــور.های.مختلف.و.نیز.جریانات.

فرصت.طلبی.که.در.میان.بســیاری.از.این.جنبش.ها.وجود.داشــت.در.نظر.

می.گرفت..بدین.علت.بود.که.نگارش.این.اســناد.نیاز.به.این.داشت.که.از.

لحاظ.محتوا.قاطع.و.اســتوار.و.از.نظر.فرم.و.شــکل.آسان.و.روان.باشد.و.

این.تنها.وســیله.تحقق.یکپارچگی.و.وحــدت.جنبش.بین.المللی.کارگری.

و.قرار.دادن.ایــن.جنبش.در.راه.انقالبی.بود..بیانیه.افتتاحیه.و.اساســنامه.
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عمومی.اتحادیه.بین.المللی.کارگران.که.توســط.مارکس.نوشته.شده.است.

نمونه.درخشانیســت.از.ترکیب.تفکر.اصولی.و.بیان.ساده..بیانیه.افتتاحیه.

با.زبانی.ساده.و.به.کمک.وقایع.مشخص.از.چهره.واقعی.سرمایه.داری.که.

مدعی.رفاه.اقتصادی.بود.ولی.در.واقع.ره.آوردی.جز.گرســنگی.و.سرما،.

بدبختــی.و.فقر.دایمی.و.روزافزون.چیز.دیگری.برای.کارگران.به.همراه.

نداشــت،..بیرحمانه.پرده.برداشــت.و.با.این.کار،.بیانیه.افتتاحیه.این.عقیده.

را.که.توســعه.و.رشد.ســرمایه.داری.فقط.باعث.تشدید.تضاد.آشتی.ناپذیر.

بورژوازی.و.پرولتاریا.می.گردد،.تاکید.کرد؛..و.در.عین.حال.نظریه.سازش.

طبقاتــی.را.رد.نمود..بیانیه.افتتاحیــه،.دو.موفقیتی.را.که.در.اثر.مبارزات.

کارگری،.پس.از.شکســت.انقالب.1848.بدســت.آمده.بود،.مورد.تایید.

قــرار.می.دهــد..و.آن.دو.موفقیت،.اول،.ده.ســاعت.کار.روزانه.بود.که.

کارگران.انگلیســی.پس.از.مبارزات.طوالنی.به.دولــت.قبوالندند؛.دوم،.

جنبش.تعاونی.که.نشــان.داد.که.بدون.کمک.بورژوازی.تولید.در.مقیاس.

وسیع.امکان.پذیر.اســت..با.این.حال.بیانیه.افتتاحیه.تاکید.می.کند.که.این.

مبــارزات.بخودی.خــود.نمی.تواند.به.پرولتاریا.امــکان.رهایی.خویش.را.

بدهد؛.و.تصریح.می.نماید.که.برای.آزاد.ساختن.توده.های.زحمتکش.باید.

سیستم.کار.مزدوری.را.ملغی.ساخته.و.حاکمیت.سرمایه.داری.را.واژگون.
ساخت..

بیانیه.افتتاحیه.در.مقابله.با.خط.مشــی.فرصب.طلب.راستی.که.با.مبارزه.

سیاســی.مخالفت.داشت،.یک.خط.مشــی.انقالبی.پرولتری.ترسیم.و.تعیین.

نمــود..مارکس.در.این.بیانیه.به.وضوح.اعالم.میدارد:..»بنابر.این،.کســب.

قدرت.سیاســی.اولین.وظیفه.طبقه.کارگر.است.«5.برای.انجام.این.وظیفه.

تاریخی.باید.به.تحکیم.بنای.حزب.پرولتری.پرداخت،.مبارزات.انقالبی.را.

به.پیش.برد.و.خود.را.به.یک.تئوری.انقالبی.و.علمی.مجهز.نمود..مارکس.
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در.رابطه.با.وضعیت.عینی.آن.موقع.جنبش.کارگری.در.کشور.های.مختلف.

اروپای.غربی،.در.زمینه.سیاســی،.تجدید.سازمان.آگاهانه.حزب.کارگری.
را.بعنوان.یک.وظیفه.تلقی.می.کند..

بیانیه.افتتاحیه،.سیاســت.اســتعماری.و.تجاوزکارانــه.طبقات.حاکمه.

کشــور.های.مختلف.را.محکوم.نموده.و.طبقه.کارگــر.را.به.مبارزه.برای.

اعمال.یک.سیاســت.خارجی.بین.المللی.دعوت.می.کرد.و.بدینوسیله.این.

مبارزه.را.بخشــی.از.مبارزه.عمومی.برای.رهایی.طبقه.کارگر.نمود؛.بیانیه.

بر.روی.این.شــعار.جنگی.تاکید.داشــت:.»کارگران.تمام.کشورها.متحد.
شوید!«.

اساســنامه.عمومی.قید.می.کرد.که.هدف.و.وظیفه.»بین.الملل«.متحد.

ســاختن.توده.های.مردم.تمام.کشور.ها.و.مبارزه.برای.الغای.ستم.طبقاتی.و.

برای.رهایی.طبقه.کارگر.است..این.اساسنامه.عمومی.مقدمتا.بیان.می.کند.

که:.»رهایی.طبقه.کارگر.باید.بدســت.خــود.کارگران.صورت.گیرد.«6.

هدف.کســب.رهایی.اقتصــادی.که.هدف.واالیی.اســت.فقط.در.جریان.

مبارزه.سیاســی.و.همکاری.میان.پرولتاریای.کشــور.های.مختلف.مســیر.

است..»اساسنامه«.اصول.سازماندهی.ســانترالیزم.دمکراتیک.را.تعیین.و.

تعریــف.نموده.و.کنگره.اتحادیه.را.که.می.باید.جلســات.آن.ســال.یکبار.

تشکیل.شود،..بعنوان.قدرت.عالیه.تعیین.کرد..در.فاصله.کنگره.ها،.شورای.
عمومی.موظف.به.اعمال.قدرت.عالیه.و.اداره.امور.جاری.بود..

در.نوامبــر.1864.بیانیــه.افتتاحیــه.و.اساســنامه.عمومــی.ا.ب.ک..

]اتحادیــه.بین.المللی.کارگران[.اجالســیه.شــورای.عمومــی.به.تصویب.

رســید..بدین.ترتیب.از.اوایل.کار.بین.الملل،.خط.مشی.صحیح.مارکسیستی.

پیروز.شــد.و.مارکسیزم.شروع.به.کســب.موضع.رهبری.کننده.در.جنبش.

بین.المللی.کارگری.نمود..ولی.پیروزی.مارکســیزم.به.هیچ.وجه.به.مبارزه.
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خط.مشــی.های.مختلــف.در.درون.بین.الملل.پایان.نــداد..این.پیروزی.تنها.

نمایانگــر.ادامه.مبارزه.ای.بود.که.در.گذشــته.هم.بین.دو.مشــی.در.درون.

جنبش.بین.المللی.کارگری.وجود.داشــت.ولی.در.این.شــرایط.جدید.به.

مبارزه.ای.شــدیدتر.و.پیچیده.تر.تبدیل.شده.بود..مبارزه.مارکس.و.انگلس.

علیه.جریانــات.مختلف.فرصت.طلب.در.عصر.بین.الملــل.اول،.کال.به.دو.
دوره.تقسیم.می.شود:.

دوره.اول.از.تشــکیل.بین.الملــل.اول.تا.کنگره.بروکســل.در.1868.

ادامــه.یافت..این.دوره.اساســا.با.مبارزه.علیه.پرودونیــزم.و.نیز.انتقاد.از.
تریدیونینیزم.و.مشی.السالی.ها.مشخص.می.شود..

طی.ایــن.دوره،.بین.الملــل.اول.کنفرانس.لندن.)25.تا.28.ســپتامبر.

1865(،.کنگــره.ژنو.)2.تا.8.ســپتامبر(،.کنگره.لوزان.)2.تا.8.ســپتامبر.

1867(.و.کنگره.بروکســل.)6.تــا.13.ســپتامبر1868(.را.یکی.پس.از.
دیگری.برگزار.کرد..

دوره.دوم.از.کنگره.بال.در.سال.1869.تا.کنگره.الهه.در.سال.1872،.

می.باشد..این.دوره.با.قیام.قهرمانانه.کمون.پاریس.و.نیز.برگزاری.کنفرانس.

لندن.)17.تا.23.ســپتامبر.1871(..و.کنگره.الهه.)2.تا.7.سپتامبر.1872(.

.مشــخص.می.شــود..دو.گرایش.عمده.در.این.دوره.عبارت.از.مخالفت.با.
نظریات.باکونین.و.حمایت.از.کمون.پاریس.بود..

3ـمبارزهعلیهپرودونیزم
اولیــن.حمله.علیه.جریانات.مختلف.فرصب.طلــب.در.درون.بین.الملل.

اول،.متوجه.پرودونیزم.بود..
پرودونیــزم.یک.جریان.فکری.فرصت.طلب.بود.که.در.اواســط.قرن.
نوزدهم.در.فرانســه.رواج.داشــت..ایــن.جریان.فکــری.محصول.خاص.
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توسعه.سرمایه.داری.ـ.که.باعث.نابودی.تولیدکنندگان.کوچک.بی.شماری.

شــده.بود.و.در.عین.اینکه.آنها.را.از.ســقوط.و.نزول.به.صفوف.پرولتاریا.

می.ترســاند،.موجب.نارضایتی.آنها.می.شــد.بود..این.افراد.سودای.ایجاد.

جامعه.ای.را.در.ســر.میپروراندند.کــه.در.آن.دوام.ابدی.مالکیت.کوچک.

تضمین.شود..پرودونیزم.تنها.افکار.و.امیال.متضاد.این.بخش.از.بورژوازی.

ـ.که.در.حال.زوالی.دایمی.بودندـ.منعکس.می.ســاخت..منشاء.اجتماعی.و.
طبقاتی.این.جریان.را.باید.در.همین.مطلب.جستجو.کرد..

مارکس.و.انگلس.از.سالهای.40.شروع.به.انتقاد.از.پرودونیزم.کردند..

پرودون،.کمی.پس.از.تشکیل.بین.الملل.اول.در.گذشت.ولی.طرفداران.او.
نظریاتش.را.به.ارث.برده.و.به.اشاعه.این.نظریات.پوچ.ادامه.دادند..

بخش.پاریســی.بین.الملل.که.توسط.پرودونیســت.ها.اداره.می.شد،.از.

اعمال.خط.مشــی.درست.مارکسیستی.کال.خودداری.می.کرد.و.تمام.سعی.

و.کوشــش.خود.را.برای.تحمیل.خط.مشی.اپورتونیستی.خود.در.ا.ب.ک.

و.اشــاعه.آن.در.جنبش.بین.المللی.کارگری.به.کار.می.بستند..بدین.خاطر.

اســت.که.پرودونیزم.در.اوایــل.کار.بین.الملل.به.خطــر.اصلی.در.درون.

جنبش.کارگری.مبدل.شــد..مبارزه.مارکس.و.انگلــس.علیه.پرودونیزم،.
.عمدتا.در.جنبه.های.ذکر.شده.در.زیر.بود:.

1(.مسئله.قدرت.رهبری.در.بین.الملل:.
پرودون.به.ویژه.از.وجهه.روزافزون.مارکســیزم.در.جنبش.کارگری.
واهمه.داشــت.و.کوشــید.تا.به.هر.وســیله.ای.مارکسیســت.ها.را.از.هیئت.
رهبــری.»بین.الملل«.کنار.بگــذارد..پرودونیســتها.در.کنفرانس.لندن.و.
کنگره.ژنو،..چندین.بار.پیشــنهاد.خود.را.مبنی.بر.کنار.گذاردن.کارگران.
روشــنفکر.از.بین.الملل.مطرح.کردند..از.اینجاست.که.آنها.با.پستی.سعی.
در.اخــراج.مارکس.و.انگلس.از.بین.الملل.و.تســلط.بر.قدرت.رهبری.این.
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سازمان.را.داشتند..با.وجود.این،.مبارزه.قاطع.مارکسیست.ها.باعث.شکست.

حمله.آنها.شد.و.کوشش.آنها.را.برای.تصاحب.قدرت.رهبری.انترناسیونال.
درهم.کوبید..

2(.مسئله.راه.اساسی.رهایی.پرولتاریا:.
بیانیه.افتتاحیه.و.اساســنامه.عمومی،.که.توســط.مارکس.تدوین.شده.
بود،.مشی.سیاسی.درســتی.برای.بین.الملل.ترسیم.نمود..پرودونیست.ها.با.
تمام.قوا.با.این.خط.مشــی.انقالبی.مخالفت.می.کردند..آنها.مبارزه.سیاسی.
را.رد.کرده.و.ســازش.طبقاتی.را.توصیــه.می.کردند.و.حتی.با.اعتصابات.
کارگری،.با.تشکیل.سندیکا،.با.هشت.ساعت.کار.روزانه.و.با.شرکت.زنان.
در.امر.تولید.مخالفت.می.ورزیدند..کنگره.لوزان،.پس.از.مبارزه.ای.سخت،.
مشــی.و.جهت.صحیح.را.حفــظ.نمود.و.قطعنامــه.ای.»در.مورد.مبارزات.
سیاســی.طبقه.کارگر«.تصویب.نمود..این.قطعنامه.خاطرنشان.می.ساخت.
کــه.رهایی.طبقه.کارگر،.بــدون.رهایی.این.طبقه.در.زمینه.سیاســی.غیر.
ممکــن.اســت؛.و.پرولتاریا.برای.رهایی.کامل.و.کســب.رهایی.در.زمینه.
اقتصادی،.باید.قبل.از.هر.چیز.در.مبارزه.سیاســی.که.تنها.طریق.بدســت.
آوردن.حقوق.سیاسی.خود.می.باشد،.شرکت.جوید..کنگره.یاوه.گویی.ها.
و.هذیان.های.پرودونیســت..ها.را.مواجه.با.شکســت.ساخت.و.بدین.ترتیب.
مانع.در.غلطیدن.جنبش.کارگری.در.بن.بست.رفرمیزم.)اصالح.طلبی(.شد.

3(.نحوه.برخورد.به.جنبش.های.رهایی.بخش.ملی:.
روســیه.تزاری.در.ســالهای50.و60.قرن.نوزدهم.»آخرین.سنگر.کل.
ارتجاع.اروپای.غربی.بود.«7.اســتیالی.وحشیانه.و.استعمارگرانه.روسیه.بر.
لهســتان،.مقاومت.سرسختانه.مردم.لهســتان.را.برانگیخت..در.سال.1863.
قیامی.بمنظور.کسب.استقالل.ملی.در.لهستان.روی.داد..مارکس.و.انگلس.
با.دعوت.طبقه.کارگر.تمام.کشــور.ها.برای.پشتیبانی.فعال.از.خواسته.های.
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مردم.لهســتان،.این.جنبش.را.صمیمانه.تایید.کردند..آنها.متذکر.شدند.که.

استقالل.لهستان.می.تواند.روسیه.تزاری.را.تضعیف.نموده.رشد.و.گسترش.

جنبــش.بین.المللی.کارگری.و.جنبش.های.اســتقالل.طلبانه.ملی.را.تســریع.

نماید..معهذا.پرودونیست.ها.چه.در.کنفرانس.لندن.و.چه.در.کنگره.ژنو.به.

مخالفت.با.در.دستور.روز.قرار.دادن.مسئله.لهستان.پرداختند..آنها.روسیه.

تزاری.را.بعنــوان.قدرتی.مترقی.ارزیابی.کرده.و.با.ادعای.این.مطلب.که.

سرکوبی.قیام.لهستان.چیزی.جز.»یک.گوشمالی.و.مجازات.بجا«.نیست،.

با.طرح.این.مســئله.در.بین.الملل.مخالفت.کردند.و.به.موضع.گیری.صحیح.

بین.الملل.مبنی.بر.حمایت.از.مبارزه.رهایی.بخش.مردم.لهستان.حمله.کرده.

و.شــدیدا.به.مخالفت.با.جنبش.های.رهایی.بخش.ملی.پرداختند..مارکس.و.

انگلــس.با.تنفر.و.انزجار.این.یاوه.ســرایی.های.ارتجاعی.را.رد.کرده.و.به.

درســتی.خاطر.نشان.ســاختند.که.»او.)پرودون(،.به.احترام.تزار،.جنونی.

احمقانه.را.به.نمایش.گزارده.است.«8.قطعنامه.هایی.در.پشتیبانی.از.استقالل.

لهســتان،.یکی.پس.از.دیگری.به.تصویب.رسید.که.تجلی.روح.همبستگی.

بین.المللی.پرولتاریا.بود،.این.قطعنامه.بطور.جدی.نفوذ.پرودونیســت.ها.را.
تضعیف.نمود.

4(.مسئله.مالکیت:.
مارکس.و.انگلس.قبال.در.مانیفست.حزب.کمونیست،.به.وضوح.اشاره.
کرده.بودند.که:.»کمونیست.ها.می.توانند.تئوری.خود.را.در.یک.فرمول.
خالصه.کننــد.لغو.مالکیت.خصوصــی«9..پرودونیســت.ها.با.حرکت.از.
موضوع.تولیدکنندگان.کوچک.طرفدار.حفظ.و.بقای.مالکیت.خصوصی.
بودنــد..آنها.در.کنگره.لوزان،.خود.را.طرفدار.مالکیت.فردی.دانســته.و.
فی.المثل.میگفتند:.»این.فرمول.ماســت:.واگذاری.زمیــن.به.دهقانان،.و.
دادن.اعتبــارات.به.کارگران.صنعتی.«.آنها.در.کنگره.بروکســل.با.تکبر.
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و.نخوتــی.فراوان.با.تمجید.و.ســتایش.از.مالکیت.فــردی.زمین.بصورت.

»پیش.در.آمد.اساســی.و.الزم.برای.خوشــبختی.و.ترقــی«.خود.را.بروز.

دادند..مارکس.به.منظور.وارد.آوردن.ضربه.ای.کاری.به.پرودونیســت.ها،.

پیــش.از.کنگره.بروکســل،.گزارش.ویژه.ای.در.این.بــاره.تهیه.کرد.و.به.
»شورای.عمومی.بین.الملل«.تسلیم.داشت..

کنگره.بروکسل.بر.اساس.این.گزارش.تصمیمات.درستی.اتخاذ.نمود..

کنگره.خاطرنشان.ســاخت.که.ملی.کردن.ابزار.تولید.و.زمین.برای.رشد.

اقتصادی.ضروریست؛.و.وسایل.تولید.صنعتی،.اراضی.کشاورزی.و.تمام.

وســایل.حمــل.و.نقل.باید.جزء.اموال.عمومی.شــود.و.تمامــا.به.مالکیت.

کل.جامعــه.در.آید..این.تصویب.نامه.حملــه.ی.کوبنده.و.صاعقه..وار.علیه.

طرفداران.پرودون.محســوب.می.شــد.و.باعث.انهدام.کل.سیســتم.فکری.

فرصت.طلبانه.آنها.که.سعی.در.حفظ.مالکیت.کوچک.داشت،.شد..در.اثر.

مبارزه.خســتگی.ناپذیر.مارکس.و.انگلس،.حمله.های.محیالنه.و.اغفالگرانه.

پرودونیــزم.دفــع.گردید..پراتیک.مبــارزه.طبقاتی.ثابت.کــرد.که.تنها.

مارکســیزم.است.که.می.تواند.بدرســتی.پرولتاریا.را.در.مبارزات.انقالبی..

راهنمایی.کــرده.و.نقاب.از.چهره.پوچ.و.ارتجاعــی.پرودونیزم.بردارد..

نفوذ.مارکســیزم.در.جنبش.کارگری.پیوسته.افزایش.و.گسترش.می.یافت.

در.حالیکــه.پرودونیزم،..مرتبا.طرفدارانش.را.از.دســت.می.داد.و.درگیر.

انشعابات.داخلی.بود..عناصر.جناح.چپ.پرودونیزم،.مثل..ی..والرین.کامال.

به.مارکســیزم.نزدیک.شــده.و.در.مبارزه.انقالبی.طبقه.کارگر.فرانسه.که.

رهبری.آنرا.به.عهده.داشتند.فعاالنه.شرکت.می.نمودند..در.حالی.که.جناح.

راست.پرودونیزم.بعد.ها.از.جنبش.کارگری.فاصله.گرفت.و.به.دشمن.قسم.

خورده.مارکسیزم.و.جنبش.بین.المللی.کمونیستی.تبدیل.شد..پرودونیزم،.
در.توفان.کمون.پاریس.بطور.کامل.از.بین.رفت..
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۴ـمبارزهعلیهتریدیونینیزمانگلیسی
تحت.عنوان.تریدیونینیزم.می.توان.مشــی.فرصت.طلبی.را.که.توسط.
رهبران.»شورای.ســندیکا.های.لندن«.)که.به.نام.جونتا.]شورا،.دسته[.نیز.
معروف.است(..در.ســال.های50.و60.قرن.نوزدهم.دنبال.می.شد،.مشخص.
کرد..تریدیونینیست.ها.مبارزه.برای.بهبود.شرایط.زندگی.و.کار.را.بعنوان.
خواســته.اولیه.پرولتاریا.تلقی.می.کردند..آنها.با.مبارزه.سیاســی.مخالفت.
می.نمودند.و.با.برداشت.اکونومیستی.خود.رزمندگی.توده.های.کارگری.
را.تحلیل.می.بردند..شعار.آنها.عبارت.بود.از.»مزد.متناسب.و.متعادل.برای.
کار.روزانه.متناســب«..آنها.فقط.به.منظور.تغییــر.دادن.بین.الملل.به.یک.
ســازمان.تریدیونینیســتی.بین.المللی.بود.که.به.انترناسیونال.ملحق.شدند..
تریدیونینیســت.ها.کشــاندن.جنبش.بین.المللی.کارگری.را.به.راهی.غلط.
هدف.خود.قرار.داده.بودند.و.بدین.ترتیب.یک.پارچگی.و.وحدت.آنرا.به.
شدت.مورد.تهدید.قرار.می.دادند..مارکس.و.انگلس.در.مبارزه.ای.که.علیه.
آنها.دامن.زدند،.از.ماهیت.ارتجاعی.تریدیونینیســت.های.انگلیســی.کامال.
پرده.برداشــتند..مارکس.در.ســال.1871.ظهار.داشت.»تریدیونینیست.ها.

سازمان.اقلیت.قشر.اشرافیت.کارگری.می.باشند«.
وقتی.که.بین.الملل.تاسیس.یافت،.تریدیونین.معرف.شکل.کلی.سازمان.
کارگران.انگلیســی.با.چهره.ای.ملی.بود.که.نفــوذی.واقعی.در.توده..های.
کارگری.که.آنها.را.فریب.می.داد،.داشــت..بدین.خاطر.بود.که.مارکس.
و.انگلس.برای.عضویت.تریدیونین.های.انگلیســی.در.بین.الملل،.به.منظور.
آموزش.دادن.و.متحد.ساختن.توده.های.عظیم.کارگری.انگلیسی.و.کمک.
بــه.باال.بردن.ســطح.آگاهی.آنها.جهت.خالصی.خــود.از.قیود.و.الزامات.
تریدیونینیــزم،.مبــارزه..زیادی.نمودنــد..و.بدین.ترتیب.آنهــا.به.جنبش.
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کارگری.انگلستان.کمک.نمودند.تا.در.مسیر.صحیح.و.انقالبی.قرار.گیرد..

پیدایش.تریدیونینیزم.در.انگلســتان.اتفاقی.نبود..بلکه.حاصل.سیاست.

بورژوازی.انگلستان.مبتنی.بر.خریدن.اشرافیت.کارگری.بود..در.آن.زمان.

انگلســتان.دارای.صنایع.بزرگ.و.پر.رونق،.و.مســتعمرات.بسیاری.بود.و.

انحصارات.خود.را.در.تمام.جهان.گســترده.بود..بورژوازی.که.از.رشــد.

چشــمگیر.جنبش.کارگری.واهمه.داشــت،.از.هر.کاری.که.از.قدرتش.بر.

می.آمد.برای.درهم.کوبیدن.و.تخریب.آن.استفاده.می.کرد.و.بدین.منظور.

سهم.کوچکی.از.سودهای.سرشاری.را.که.از.مستعمراتش.عایدش.می.شد،.

برای.خریدن.عناصر.قشــر.باالی.طبقه.کارگر.و.کارگران.ماهر.متخصص.

اختصاص.می.داد..و.بدین.ترتیب،.جــای.پاها.و.تکیه.گاههای.واقعی.خود.

را.در.درون.طبقه.کارگر.که.همان.قشــر.ممتاز.کارگران،.یعنی.اشرافیت.

کارگــری.که.از.توده.عظیم.پرولتاریا.جــدا.افتاده.اند.بوجود.آوردند.این.

قشر.همواره.پایه.اجتماعی.و.منشاء.طبقاتی.فرصت.طلبی.)اپورتونیزم(.را.
در.جنبش.کارگری.تشکیل.داده.و.می.دهد..

مارکس.و.انگلس.در.اطراف.مسایل.زیر.به.مبارزه.علیه.تریدیونینیزم.
بویژه.در.درون.شورا.عمومی.دست.زدند:.

1(مسئله.طرز.برخورد.صحیح.به.جنبش.کارگری:.
تریدیونینیزم.با.اعتصابات.سیاســی.کارگــران.برای.افزایش.عمومی.
دســتمزد.به.این.بهانه.که.ارتفاع.دستمزد.ها.خطر.افزایش.قیمتها.را.در.پی.
دارد،.مخالفــت.می.کردنــد.و.بدین.علت.به.ترویج.و.اشــاعه.نظریه.پوچ.
که.مبتنی.بــر.»زیان.آور.بودن«.جنبش.سندیکاییســت.پرداخته.و.معتقد.
بودند.که.طبقه.کارگر.می.تواند.از.سندیکا.ها.صرفنظر.کند..مارکس.برای.
مقابله.با.ایــن.نظریات.احمقانه،.طی.دو.گردهمایی.شــورای.عمومی.که.
در.ســال.1865.برگزار.شد،.دست.به.مبارزه.ی.آشکار.علیه.تریدیونینیزم.



104 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

زدند..مارکس.در.گزارشــی.که.تحت.عنوان.»مزد،.بها.و.ســود«.در.این.

گردهمایی.ها.مطرح.ســاخت.کارآیی.و.مفید.بودن.سندیکا.ها.در.دفاع.از.

منافع.طبقه.کارگر.و.نیز.ضرورت.مبارزه.برای.افزایش.دســتمزد.را.نشان.

داد..او.خاطر.نشــان.کرد.که.گرایش.کلی.تولید.ســرمایه.داری،..تشــدید.

بهره.کشی.از.کارگران.و.پایین.آوردن.مداوم.میانگین.دستمزد.هاست..در.

نتیجه.کارگران،.اگر.چه.نباید.دســت.از.مبارزه.برای.افزایش.دســتمزد.ها.

بکشــند،.ولی.به.هیچ.وجــه.نباید.به.آن.بهای.زیــادی.بدهند،.زیرا.اثرات.

این.مبارزات.تنها.مانند.مســکن.است؛.بدون.اینکه.درد.را.معالجه.کند.«10.

مارکس.می.افزاید:.بجای.شعار.محافظه.کارانه.»دستمزد.متعادل.و.متناسب.

با.کار.روزانه.متعادل«.کارگران.باید.بروی.پرچم.خود.این.شــعار.انقالبی.
را.بنویسند:.»الغای.کار.مزدوری«.11

2(مسئله.شرکت.کارگران.در.جنبش.اصالح.قانون.انتخابات:.

مــدت.مدیدی.بــود.که.تغییر.سیســتم.غیر.عادالنه.انتخابات.در.ســر.

فصل.مســایل.حیات.سیاســی.انگلســتان.قرار.داشــت..مارکس.و.انگلس.

فعاالنه.از.جنبش.اصالح.قانون.انتخابات.که.در.ســال.های60.پدیدار.گشته.

بود،.پشــتیبانی.کردند.و.توده.های.مردم.انگلســتان.را.برای.دســت.زدن.

به.مبارزات.سیاســی.و.نبرد.جهت.احقاق.حقــوق.اولیه.دمکراتیک.خود.

بسیج.نمودند..بنا.به.پیشــنهاد.مارکس،.»شورای.عمومی«.تصمیم.گرفت.

تا.نمایندگانی.را.)که.بیشــتر.آنها.رهبران.تریدیونین.ها.بودند(.برای.ایجاد.

اتحادی.بــا.نمایندگان.بورژوازی.لیبرال.در.جهت.اصالح.انتخابات،.اعزام.

دارد..در.ســال.1867.جنبش.توده.ای.که.ماننــد.موجی.عظیم.به.خروش.

در.آمده.بود.دولت.انگلســتان.را.مجبور.به.گذشــت.هایی.نمود.و.آنرا.به.

اصالحی.در.سیســتم.انتخاباتی.وادار.ســاخت..این.اصالحیه.به.بورژوازی.

حقوق.سیاسی.بسیاری.اعطا.می.کرد.و.همین.طور.به.قشر.باالیی.کارگران،.
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یعنی.به.آنهایی.که.در.آمد.های.نســبتا.زیادی.داشــتند،.حق.رای.داد..ولی.

توده.هــای.کارگری.همچنان.از.حق.رای.محروم.ماندند..علیرغم.همه.اینها.

تریدیونین.ها،.درســت.مثل.بورژوازی،.اصالحیــه.را.قبول.کردند..و.این.

امر.ضربه.خنجری.بر.پشــت.جنبش.عظیمی.کــه.در.اوج.کامل.خود.بود.

و.خواســت.آن.اصالح.قانون.انتخاب.بود،.محسوب.می.شد..مارکس.این.

خیانت.رهبران.تریدیونین.ها.را.محکوم.کرده.و.نشــان.داد.که.آنها.دیگر.

در.مســیر.همکاری.با.بورژوازی.قرار.گرفته.و.دفاع.از.منافع.کارگران.را.
رها.کرده.اند.

3(.مسئله.جنبش.رهایی.بخش.ملی.ایرلند:
ایــن.امــر،.در.آن.عصــر.یکی.دیگر.از.مســایل.حاد.حیات.سیاســی.
انگلســتان.بود..ایرلند.اولین.مســتعمره.انگلســتان.بود.که.در.سال.1801.
رســما.به.انگلستان.ملحق.شده.بود..مردم.ایرلند.از.همان.زمان.برای.کسب.
اســتقالل.خود.دســت.به.مبارزه.ای.قهرمانانه.علیه.انگلستان.زدند..جنبش.
رهایی.بخش.ملی.ایرلند،.در.ســال.های60.بشــدت.در.این.کشور.گسترش.
یافــت..ولی.رهبــران.تریدیونین.ها،.با.دنباله.روی.از.بــورژوازی.به.اتخاذ.
موضع.شوونیســتی.)میهن.پرســتانه.افراطی(.پرداخته.و.از.حمایت.مبارزه.
رهایی.بخــش.ملی.ایرلند.خــودداری.نمودند؛.همین.رهبــران.با.توصیف.
نخست.وزیر.انگلستان.بعنوان.»فرد.خبره.و.نیکوکاری.که.صادقانه.نگران.
مردم.ایرلند.اســت«.کار.را.به.تملق.گویی.از.او.کشاندند..آنها.در.موضع.
مدافعین.اســتعمار.قــرار.گرفته.و.تا.جایی.که.می.توانســتند.به.حمایت.از.
منافع.ســلطه.جویان.انگلیســی.پرداختند..مارکس.و.انگلس،.برعکس،.از.
مبارزه.به.حق.مردم.ایرلند.علیه.استعمار.قاطعانه.پشتیبانی.کردند.و.مواضع.
خیانتکارانه.رهبران.تریدیونینیســت.را.محکوم.و.از.آن.انتقاد.کردند.و.با.
تکیه.بر.اصول.انترناسیونالیزم.]همبستگی.جهانی[.پرولتری.حکم.معروف.
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زیر.ر.ا.اعالم.کردند:.
»خلقــی.که.به.خلق.دیگر.ســتم.روا.میدارد،.زنجیــر.بردگی.خود.را.
می.ســازد.«12.مارکس.و.انگلس.خاطرنشان.می.ســاختند.که.طبقه.کارگر.
بایــد،.در.مورد.ایرلند.مشــخصا.با.بورژوازی.مرزبندی.کــرده.و.باید.از.
جنبش.ایرلند.برای.اســتقالل.ملی.قاطعانه.پشــتیبانی.نماید..این.امر.برای.
طبقه.کارگر،.مســئله.اجرای.عدالتی.موهــوم.و.ذهنی.نبوده.بلکه.یکی.از.
شــرایط.اولیه.رهایی.خود.او.بشــمار.می.رفت..مارکس.به.کمک.حقایق.
بســیاری.قابل.اتکا،.خودکامکی.ها.و.وحشیگری.هایی.را.که.استعمارگران.
انگلیســی.مرتکب.شــده.بودند.و.همچنین.حاکمیــت.بیرحمانه.ای.را.که.
بــر.خلق.ایرلند.اعمال.می.نمودند،.افشــاء.نمود..او.طبقه.کارگر.سراســر.
کشور.را.برای.کمک.به.مبازه.رهایی.بخش.ملی.ایرلند.بسیج.کرد..شورای.
عمومی.بنا.به.پیشنهاد.مارکس،.به.برگزاری.میتنگ.ها.و.برپایی.تظاهراتی.

به.منظور.اعتراض.علیه.زندانی.کردن.انقالبیون.ایرلندی،.دست.زد..
»سیاست.مارکس.و.انگلس.در.مورد.مسئله.ایرلند.نمونه.بسیار.بارزیست.
که.اهمیت.و.ارزش.فراوان.عملی.خود.را.تا.به.امروز.حفظ.کرده.اســت.
و.این.از.آن.جهت.اســت.که.این.سیاســت.طرز.برخورد.صحیحی.را.نشان.
می.دهد.که.پرولتاریای.ملتی.که.ملل.دیگر.را.تحت.ســتم.قرار.داده.است.

باید.در.مقابل.جنبش.های.ملی.اختیار.کند.«13
بعلت.خرابکاری.های.مکرر.رهبران.تریدیونینیســت،.بین.الملل.بعد.از.
کنگره.لوزان.در.ســال.1867،.با.پیشــنهاد.مارکــس.مبنی.بر.حذف.مقام.
»ریاست.شورای.عمومی«.که.تا.آنموقع.در.دست.»اودگر«.بود.موافقت.
نمــود..هنگامی.که.بعد.از.شکســت.کمون.پاریــس.در.1871،.نیروهای.
ارتجــاع.اروپا.دیوانه.وار.دســت.به.حملــه.علیه.بین.الملــل.زدند،.رهبران.
تریدیونینیســت.با.بدگویــی.به.بد.نام.کردن.کمــون.پاریس.به.آن.حمله.
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کرده.و.آنرا.وســیعا.محکوم.نمودند..و.همچنین.به.اثر.مارکس.موسوم.به.

»جنگ.داخلی.در.فرانســه«.حمله.نمودند..این.رهبران.کمی.بعد.استعفای.

خــود.را.از.»شــورای.عمومی«.اعالم.نمــوده.و.در.راه.ننگ.آلود.خیانت.
کامل.به.طبقه.کارگر.گام.نهادند..

5ـمبارزهعلیهالسالیها
السالی.ها.معرف.جریان.فرصت.طلبی.بودند.که.در.اواسط.قرن.نوزدهم.
در.آلمان.پدیدار.گشت..اوایل.سال.های60،.توسعه.سرمایه.داری.در.آلمان.
سرعت.یافته.و.تضاد.های.طبقاتی.در.آنجا.بیش.از.پیش.تشدید.شد..جنبش.
کارگری.که.در.اوج.کامل.خود.بود،.خواستار.فوری.تشکیل.یک.سازمان.
مستقل.سیاسی.کارگران.بود..در.مه.1863،.»اتحادیه.عمومی.کارگران«.
آلمان.که.ریاســت.آنرا.السال.غضب.کرده.بود.تاسیس.یافت..وی.نظریه.

خود.را.خط.مشی.رهبری.کننده.این.سازمان.قرار.داد..
فردینانــد.الســال.)1864-1825(.از.یــک.خانواده.پروســی.که.به.
تجارت.ابریشــم.اشتغال.داشــتند،.بود..جریان.انقالب.1848،.او.با.»مجله.
راین«.تماس.گرفته.و.با.مارکس.آشنا.شد..از.آن.زمان.به.بعد،.وی.با.بستن.
عنوان.شــاگردی.مارکس.بخودش.تمام.هم.خود.را.صرف.کرد.تا.خود.را.
به.لباس.یک.سوسیالیست.صادق.در.آورد..در.اوایل.سال.های60،.وی.در.
جنبش.کارگری.رخنه.کرد.و.به.انتشــار.دو.جزوه.بــا.عناوین.»مجموعه.
برای.کارگران«.و.»پاســخ.عمومی«14.که.چیزی.جز.دزدی.ادبی.و.تقلید.
از.مانیفســت.نبود.پرداخت..وی.بعضــی.از.افکار.و.بعضی.از.عبارات.این.
دو.کتاب.را.با.دغلی.و.خدعه.تمام.از.روی.مانیفست.رونویسی.کرده.بود..
الســال.هیچگاه.یک.مارکسیســت.واقعی.نبود.بلکه.یــک.ضد.انقالبی.در.
لباس.مبدل.و.یک.عامل.دشمن.و.خاین.به.طبقه.کارگر.بود.که.در.صفوف.
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انقالبیــون.رخنه.کرده.بود..او.تمام.تئوری.های.در.هم.و.بر.هم.و.برنامه.ها.

و.تاکتیک.های.فرصت.طلبانه.خود.را.با.پوشش.انقالبی.رنگ.کرده.و.آنها.
را.میفروخت..

الســال.به.هیچ.وجه.دولــت.را.بعنوان.ابــزاری.در.خدمت.یک.طبقه.

برای.سرکوب.طبقه.دیگری.نمی.شــناخت،.بر.عکس،.او.تصور.می.کرد.

کــه.دولــت.مفهومی.ما.فوق.طبقات.اســت.و.عبــارت.از.»ابزاری.برای.

آموزش.جامعه.بشــری.و.پیشــبرد.و.هدایت.آن.بسوی.آزادی«.می.باشد..

بعقیــده.او.برای.تغییر.دولت.خودکامه.بــورژوازی.به.یک.دولت.خلقی،.

کافیســت.انتخابات.عمومی.صحیح.و.درســت.را.براه.بیندازیم..بنظر.او،.

رای.گیــری.همگانی.کلید.رهایی.طبقه.کارگر.بود..بدین.ترتیب.او.با.تمام.

نیرو.با.انفالب.قهرآمیز.و.نیز.بــا.دیکتاتوری.پرولتاریا.مخالفت.می.کرد..

الســال.تمام.طبقات.زحمتکش.غیر.از.طبقه.کارگر.را.افتراآمیزانه.»توده.

ارتجاعــی«.خطاب.می.کرد.و.با.رد.کــردن.اتحاد.کارگران.و.دهقانان.در.

امــر.انقالب.خراب.کاری.می.کرد..او.همچنین.از.تئوری.جمعیت.شناســی.

مالتوس.»قانون.آهنین.دستمزد.ها«.را.استخراج.کرد..که.طبق.آن.بینوایی.

و.فقر.طبقه.کارگر.بوسیله.قوانین.طبیعی.تعیین.شده.و.بنابر.این.عالج.ناپذیر.

اســت..و.بر.این.اســاس.او.مخالف.این.بود.که.طبقه.کارگر.برای.رهایی.

خود.مبارزه.کند؛.و.پرولتاریا.را.تشــویق.می.نمود.تا.برای.کســب.رهایی.

اقتصادی.خود.به.»عمل.مستقیم.سوسیالیستی«.دولت.پروس.اعتماد.کند..

مارکــس.و.انگلس.قاطعانه.با.الســالی.ها.مبارزه.کردند..در.ســال.1862.

هنگامی.که.الســال.مارکس.را.در.لندن.مالقات.کرد،.مارکس.با.صراحت.

تمام.به.وی.گفت.که.»این.امر.که.دولت.پروس.بتواند.یک.“عمل.مستقیم.

سوسیالیســتی”.انجام.دهد.چیزی.بی.معنی.و.فکر.بیهوده.ایست.«15.انگلس.

نیز.به.نوبه.خود.نشــان.می.دهد.که.»تمام.سوسیالیزم.السال.عبارت.بود.از.
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توهین.به.سرمایه.داران.و.تعلق.گفتن.از.یونکر.های16پروسی.مرتجع17.«.
السال.با.مشی.فرصت.طلبانه.خود،.آشکارا.اقدام.به.حمایت.از.پادشاهی.
پروس.می.نمود..او.بیشــرمانه.عالی.رتبه.ترین.نماینده.اشــرافیت.یونکری.
پروس،.صدراعظم.»آهن.و.خون«.یعنی.بیســمارک.را.می.ستود..السال.از.
سال.1863.با.بیسمارک.مکاتبات.فراوان.و.مالقات.و.تماس.پنهانی.داشت؛.
که.در.جریان.این.تماس.ها.و.مکاتبات،.این.دو.توانستند.دسیسه.های.خود.
را.جفت.و.جور.کنند..الســال.با.خوش.خدمتی.به.بیســمارک،.دقیقا.یک.
مامور.دشــمن.و.خاین.به.طبقه.کارگر.شد..انگلس.در.نامه.ای.به.تاریخ.11.
ژوئن.1863.ترس.خود.را.از.اینکه.»السال.امروزه.کامال.به.نفع.بیسمارک.
کار.می.کند«18.اظهار.کرد.و.دو.ســال.بعد.از.آن.مارکس.اعالن.کرد.که.

»السال،.در.حقیقت.به.حزب.خیانت.کرده.است.«19
از.نظــر.مارکس.و.انگلس.پیروزی.علیه.الســالی.ها.بــه.امکان.جذب.
توده.ها.و.آموزش.آنها.بستگی.داشــت..باری،.اتحادیه.عمومی.کارگران.
آلمان،.که.توسط.السال.تاسیس.یافته.و.رهبری.شده.بود،.بعد.از.مرگ.وی.
بدست.پیروانش.افتاد..با.این.همه.در.آن.موقع،.اتحادیه.عمومی،.مهمترین.
سازمان.ملی.و.مستقل.طبقه.کارگر.آلمان.بود..بدین.خاطر.بود.که.مارکس.
و.انگلــس.با.امید.آنکه.بتوانند.از.طریــق.بین.الملل.در.طبقه.کارگر.آلمان.
نفوذ.کرده.و.به.جنبش.کارگری.آلمان.امکان.خالصی.از.شــر.الســالی.ها.
که.مانع.پیشــرفت.کامل.این.جنبش.بودند،.بدهند،.اصرار.داشتند.که.این.
اتحادیه.به.عضویت.انترناسیونال.در.آید..ولی.السالی.ها.با.بهانه.قرار.دادن.
یــک.تصویب.نامه.دولت.پروس.کــه.عضویت.در.هر.ســازمان.خارجی.
را.ممنوع.می.ســاخت.ســعی.کردند.تا.به.هر.وســیله.مانع.شرکت.اتحادیه.
عمومی.در.بین.الملل.اول.شوند..مارکس.و.انگلس.باالخره.تصمیم.گرفتند.
تا.از.رهبران.اتحادیه.عمومی.صرفنطر.کرده.و.مســتقیما.با.عناصر.پیشرو.
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اتحادیــه.تماس.برقرار.کرده.و.آنها.را.برای.مبارزه.علیه.الســالی.ها.یاری.

نمایند..اولین.عناصری.که.به.عقاید.مارکس.و.انگلس.پیوستند.و.در.مقابل.

الســالی.ها.موضع.گرفتند،.ویلهلم.لیبکنشت.)Liebknecht(..و.اوگوست.
ببل.)Bebel(.بودند..

آنها.برای.گرد.آوردن.عناصر.پیشــرو.به.دور.خود،.دســت.به.کاری.

بــزرگ.و.فشــرده.در.درون.اتحادیــه.عمومــی.زدند..در.ســال.1867.

مارکسیســت.ها،.اتحادیه.عمومی.را.ترک.کردنــد..آنها.در.اوت.1869،.

تحت.رهبری.لبکنشت.و.ببل.کنگره.ملی.سازمان.های.کارگری.پیشگام.را.

در.شــهر.ایزناخ.برگزار.کرده.و.حزب.کارگری.سوسیال.دمکرات.آلمان.

)ایزناخی.ها(.را.تاســیس.نمودند.و.با.الهام.از.اصول.اساسی.بین.المللی.اول.

کــه.این.حزب،.خود.را.بخش.آلمانی.آن.اعالم.کرده.بود،.برنامه.خود.را.

تدوین.نمودند..تاسیس.حزب.سوســیال.دمکرات.آلمان.پیروزی.بزرگی.

برای.مارکسیســت.ها.علیه.السالی.ها.محسوب.می.شــد..با.این.وجود.نفوذ.

الســالی.ها.در.جنبش.کارگری.هنــوز.به.طور.کامل.از.بیــن.نرفته.بود.و.

مارکس.و.انگلس.در.ســال.های.70.همچنان.مبارزه.ای.خســتگی.ناپذیر.را.
علیه.آنها.تعقیب.می.کردند..

6ـمبارزهعلیهجناحتوطئهگرباکونین
ودرهمکوبیدهشدنآن

پس.از.شکســت.پرودونیزم،.باکونین.و.همدســتان.او.در.صحنه.ظاهر.

شــدند..آنها.با.تشــکیل.جنــاح.توطئه.گر،.با.دســت.زدن.بــه.فعالیت.های.

انشــعابگرانه.وســیع.و.با.ترویج.با.باکونینیزم.به.شــدت.به.یکپارچگی.و.

وحدت.جنبش.کارگری.لطمه.وارد.آورده.و.به.بدترین.دشمنان.مارکسیزم.
در.پایان.دوران.انترناسیونال.بدل.شدند..
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میخائیــل.باکونین.)1875-1814(.در.یک.خانواده.اشــرافی.روس.

متولد.شــد..او.در.قیام.های.پراگ.و.»درزدن«.)Dresden(.شرکت.کرد..

پس.از.شکســت.این.قیام.ها.زندانی.شــد،.و.در.ســال.1851.به.حکومت.

تزاری.تحویل.داده.شــد..باکونین.اعترافنامه.ای.در.زندان.نوشت.و.در.آن.

خود.را.»ماهیگیر.پشــیمان«.نامید..وی.با.درخواســت.عفوی.که.از.تزار.

نمــود.به.خاینی.بدنام.و.مفتضح.مبدل.شــد..بعد.هــا.او.از.تبعیدگاهش.در.

ســیبری.گریخته.و.به.ژاپن.وســپس.به.ایاالت.متحده.رفت.و.باالخره.در.
سال.1864.از.آنجا.به.اروپا.وارد.شد.و.در.انترناسیونال.اول.رخنه.کرد.

باکونین.یک.آنارشیست.)هرج.و.مرج.طلب(.متعصب.بود..به.عقیده.او.

بال.و.آفت.اصلی.جامعه.مدرن.خود.دولت.است.و.نه.نظام.سرمایه.داری..او.

میگفت.دولت.است.که.سرمایه.را.بوجود.می.آورد.و.ثروت.سرمایه.داران.

چیزی.جز.عنایت.و.بخشــش.دولت.به.آنها.نیســت..او.ضد.هر.دولت،.هر.

قدرت.و.هر.آمریتی.بود.و.با.حکومت.دیکتاتوری.کارگران.و.حاکمیت.

انقالبی.آنان.خصوصا.مخالفت.داشت..او.توصیه.می.کرد.که.باید.به.وسیله.

شــورش.هایی.که.در.نهان.تدارک.دیده.شده.»همه.چیز.را.خراب.و.نابود.

کرد«،.»همه.چیز.را.واژگون.کرد«.و.با.یک.ضربه.و.فقط.در.عرض.یک.
روز.به.حیات.حکومت.پایان.داد.

نظــر.باکونین.این.بود.که.انقالب.اجتماعــی.باید.با.الغای.حق.وراثت.

و.اســتقرار.سیستم.تعاونی.ها.شروع.شود..مراد.او.از.این.امر،.توزیع.زمین.

بین.روســتاییان.و.واگذاری.کارخانجات.به.کارگران.به.منظور.اســتقرار.

موسسات.مســتقل.و.پراکنده.که.صنعت.را.با.کشــاورزی.پیوند.خواهند.

داد،.بود..او.مخالــف.هرگونه.مرکزیت.رهبری.که.از.باال.به.پایین.اعمال.

شــود..و.مخالف.هر.نوع.برنامه.و.نقشه.واحد.بود..تعاونی.های.او.در.واقع.
چیزی.غیر.از.تغییر.شکل.سیستم.مالکیت.خصوصی.نبود..
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باکونیــن،.ایجاد.جامعه.ای.را.که.»در.آن.آزادی.و.هرج.و.مرج.حاکم.

باشــد«.تبلیغ.می.نمود..در.جامعه.او،.هر.فــردی.از.آزادی.کامل.و.تام.و.

تمامی.برخوردار.است،.هر.شخصی،.هر.دهکده.ای.خودمختار.خواهد.بود.

و.دیگر.اجبار.و.الزامی.در.کار.های.وجود.نخواهد.داشت..او.برای.تحقق.

جامعه.ایده.ال.و.دلخواهش.اساسا.روی.لومپن.پرولتاریا.و.خرده.بورژوا.های.
ورشکسته.حساب.می.کرد..

بــه.طور.خالصه،.باکونینیزم.با.مخالفتش.بــا.انقالب.پرولتری.و.با.رد.

دیکتاتوری.پرولتاریا.مشخص.می.شد..این.مکتب.طرز.تفکر.و.احساسات.

تولیدکنندگان.کوچک.ورشکســته..ای.را.که.در.ناامیدی.بســر.می.بردند.

منعکــس.می.ســازد..جوهر.و.ماهیــت.طبقاتی.این.مکتــب.و.پرودونیزم.

علیرغم.بعضی.تفاوتهای.ظاهری.هر.دو.یکســان.می.باشــند:.پرودونیزم.و.

باکونینیزم..هــر.دو.نماینده.منافع.خرده.بــورژوازی.بودند..با.این.وجود.

باکونینیزم.بعلــت.آنکه.تحت.نفوذ.ایدئولوژیکــی.لومپن.پرولتاریا.قرار.
داشت،.مسلما.بسیار.خطرناک.تر.از.پرودونیزم.بود..

پیدایــش.باکونینیزم.نیــز.با.پایــگاه.اجتماعی.و.منشــاء.طبقاتی.آن.

مشخص.می.شــود..باکونین.در.ســال.های40.عمیقا.تحت.نفوذ.آنارشیزم.

پرودون.قرار.داشت..این.آنارشیزم.در.اوایل.سال.های60.در.ایتالیا.که.در.

زمینه.اقتصادی.کشوری.نســبتا.عقب.مانده.بود.و.درآن.مالکیت.کوچک.

هنوز.تســلط.داشت،.رواج.داشت..ترقی.و.پیشــرفت.سرمایه.داری.باعث.

ورشکستگی.و.نابودی.تعداد.بیشــماری.دهقان.و.خرده.بورژوازی.شهری.

در.این.کشور.شده.بود.که.قشر.لومپن.پرولتاریای.نسبتا.وسیعی.را.تشکیل.

می.دادند..وضعیت.این.افراد.که.توسط.ســرمایه.داری.به.نابودی.کشانده.

شــده.بودند.در.آنها.احســاس.نومیدی.و.گرایش.بــه.تخریب.همه.چیز.ها.

را.بوجــود.آورده.بود..وقتی.که.باکونین.به.ایتالیا.وارد.شــد،.گروهی.از.
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افــراد.جوانی.که.از.موقعیت.خرده.بورژوازی.خود.ســقوط.کرده.بودند.

و.همچنیــن.تعداد.زیادی.ولگرد.را.که.بدون.هدف.در.جامعه.ســرگردان.

بودنــد.بدور.خود.جمع.کرده.و.در.میــان.آنها.زندگی.کرد..باکونین،.در.

این.لومپن.پرولتاریای.ور.شکســته.و.نومید.و.در.این.احساسات.کوری.که.

مشوق.و.محرک.نابودی.همه.چیز.بود،.امید.»انقالب.اجتماعی«.خودش.

را.دید.و.بر.اســاس.همین.مســایل.تمامی.آن.نقطه.نظــرات.درهم..و.برهم.
ایدئولوژی.خود.را.بوجود.آورد..

تهدیــدی.که.از.طرف.باکونین.متوجه.جنبــش.کارگری.بود.فقط.به.

لحاظ.تئوریهای.پوچ.او.نبود،.بلکه.بیشتر.به.لحاظ.فعالیت.های.توطئه.گرانه.

و.انشــعابگرانه.گروه.او.بود..مارکس.در.مــورد.باکونین.گفت.که.»اگر.

چه.او.بعنوان.تئوریســن.چیزی.بارز.نیست،.ولی.از.لحاظ.توطئه.گر.بودن.

عنصــری.تمام.عیار.و.هفت.خط.اســت.«20.مارکس.و.انگلس.برای.حفظ.

وحدت.و.یکپارچگی.جنبش.کارگری.به.تصفیه.حســاب.با.باکونینیزم.در.

زمینه.نظری.و.تئوری.اکتفا.نکردند،.بلکه.فعالیت.های.مخرب.و.انشعابگرانه.
باکونینیست.ها.را.نیز.درهم.کوبیدند.

باکونیــن.در.پاییز.1867.از.ایتالیا.به.ســویس.نقل.مــکان.کرد.و.در.

اکتبر.1868.گروهــی.از.توطئه.گران.بنام.اتحاد.بین.المللی.دموکراســی.

سوسیالیستی.را.در.آنجا.تشکیل.داد.و.نقشه.نفوذ.در.انترناسیونال.و.غصب.

قدرت.رهبری.آنرا.از.طریق.این.گروه،.طرح.ریزی.کرد..و.باکونین.برای.

انجــام.این.کار،.طرح.ها.و.حیله.های.ماجراجویانه.اش.را.توســعه.داد.و.در.

حالیکه.در.خفا.دسیســه.می.چید،.سالوسانه.نامه..ای.به.مارکس.نوشت.و.به.

او.گفت:.»اکنون.انترناســیونال.میهن.من.است.و.شما.بنیانگزار.اصلی.آن.

هستید..بدین.خاطر.ـ..متوجه.اید،.دوست.عزیر!.من.شاگرد.شما.هستم.و.از.

آن.احســاس.غرور.میکنم«..»حال.خیلی.بهتر.از.گذشته.درک.میکنم.که.
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تا.چه.حد.حق.به.جانب.شــما.بوده.اســت«..همه.و.همه.این.کار.ها.فقط.به.

امید.دزدیدن.اعتماد.مارکس.و.رخنه.در.انترناسیونال.برای.تحقق.امیال.و.
بلند.پروازی.های.ضد.انقالبی.اش.بود..

مارکس.و.انگلس.که.از.مدتها.پیش.دســایس.باکونین.را.برمال.ساخته.

بودند،.دســت.به.اقدامات.شــدید.و.قاطعی.برای.مقابله.با.این.دســایس.و.

مقاصد.زدند..مارکس.در.دســامبر.1868.نامه..ای.رسمی.تحت.عنوان.»از.

شــورای.عمومی.به.اتحاد.بین.المللی.دمکراســی.سوسیالیستی«.نوشت.و.

تقاضای.پذیرش.»اتحاد«.را.بعنوان.شــاخه.ای.از.نترناسیونال.رد.کرد..او.

همچنین.در.مارس.1869.بخشنامه..ای.با.عنوان.»از.شورای.عمومی.به.کمیته.

مرکزی.اتحاد.بین.المللی.دموکراســی.سوسیالیستی«.نوشت..این.بخشنامه.

به.وضوح.خاطرنشــان.می.سازد.که.فقط.و.قتی.که.»اتحاد«.از.برنامه.غلط.

خود.دســت.برداشته.و.ســازمان.را.منحل.کند،.در.آن.صورت.اعضایش.

می.توانند.بطــور.فردی.به.عضویت.انترناســیونال.در.آیند..باکونین،.که.

دست.روی.رگ.حساسش.گذاشته.شده.بود.نمی.توانست.کاری.جز.تظاهر.

به.قبول.شرایطی.که.انترناسیونال.قایل.شده.بود.انجام.دهد.و.بدین.ترتیب.

بود.که.او.توانست.در.انترناسیونال.رخنه.کند..با.این.همه.او.در.باطن.امر،.

ترکیب.»اتحاد«.را.بدون.هیچ.تغییری.حفظ.کرد.و.دست.به.فعالیت.جهت.
غصب.قدرت.)در.انترناسیونال(.زد.

پادوهــای.باکونیــن،.در.کنگره.چهارم.انترناســیونال.که.در..ســال.

1869.تشکیل.شد،.با.اســتفاده.از.روش.های.کثیفی.چون.قلب.اعتبارنامه.

نمایندگان،.موفق.به.کســب.اکثریت.شدند.و.با.بکار.بردن.این.اکثریت.به.

ضرب.و.زور.و.خدعه.و.نیرنگ.قصد.در.دست.گرفتن.قدرت.رهبری.در.

شــورای.عمومی.را.داشتند..کنگره.برای.مقابله.با.این.وضعیت.به.بحث.و.

تصویب.یک.رشته.»قطعنامه.های.اداری«.دست.زد.که.به.شورای.عمومی.
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قدرت.بسیاری.وسیعی.می.داد..دو.قطعنامه.از.این.سری.قطعنامه.ها.خصوصا.

متذکر.می.شــد.که:.»شــورای.عمومی.حق.پذیرش.یــا.رد.عضویت.هر.

سازمان.یا.گروه.جدید.را.دارد...«.و.»شورای.عمومی.همچنین.حق.دارد.

که.تا.کنگره.بعد،.عضویت.یک.بخش.انترناســیونال.را.معلق.سازد...«21..

باکونینیســت.ها.نیز.به.این.قطعنامه.ها.رای.موافق.دادند..ولی.همانطور.که.

انگلس.نیز.متذکر.شــده،.هدف.آنها.از.این.کار.کســب.اکثریت.برای.در.

دســت.گرفتن.شــورای.عمومی.بود؛.چرا.که.بنظر.شان.میرسید.که.بسط.

قدرت.و.امکاناتی.که.به.شــورای.عمومی.داده.شــده.اســت.با.منافع.آنها.

تطابق.دارد..باکونین.خیال.داشــت.تا.از.این.قطعنامه.ها.بنفع.خود.استفاده.

کند.بدین.ترتیــب.که.پس.از.غصب.قدرت،.به.تحکیم.اقتدار.و.اختیارات.

خود.بپردازد..ولی.کنگره،.شــواری.عمومــی.قبلی.را.که.با.کونین.عضو.

آنها.نبود.انتخاب.کرد.و.بدین.ترتیب.دسیسه.و.اسباب.چینی.باکونینیست.ها.
برای.در.دست.گرفتن.قدرت.یکبار.دیگر.نقش.بر.آب.شد..

دار.و.دســته.باکونین،.بررســی.برنامه.ی.ارتجاعــی.که.حاوی.مطالب.

پوچ.و.بی.مفهومی.چون.»الغای.حق.وراثت،.بعنوان.نقطه.شــروع.انقالب.

اجتماعــی«.بود،.جزء.دســتور.کار.کنگره.گنجانــده.بودند..مارکس.که.

مجهز.به.تئوری.کمونیزم.علمی.بود.در.مورد.این.مسئله.که.به.جهت.گیری.

انقالب.صدمه.میزد،.گزارشــی.راجع.به.حق.وراثت.برای.شورای.عمومی.

نوشت.و.در.آن.نشــان.داد.که.این.حق.چیزی.جز.بازتاب.و.انعکاس.نظام.

مالکیــت.خصوصی.در.قانون.نیســت.و.نه.عامــل.بوجود.آورنده.مالکیت.

خصوصــی..بر.عکــس.این.مالکیت.خصوصی.ســت.که.حــق.وراثت.را.

بوجود.آورده.و.با.از.بین.رفتن.سرمایه.داری.این.حق.نیز.خود.بخود.ملغی.

می.گردد..مارکس.بدون.تذبذب.و.با.صراحت.تمام.خاطرنشــان.می.سازد.

کــه.»اعالم.الغای.حق.وراثت.بعنوان.نقطه.حرکت.انقالب.اجتماعی.]....[.
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از.نظر.تئوری.غلط.و.از.جهت.عملی.ارتجاعیست.«22.
باکونینیســت.ها.کــه.بعــد.از.کنگــره.بال.هنوز.شکســت.خــود.را.
نمی..پذیرفتند،.به.منظور.درخواســت.خودمختاری.بخش.های.انترناسیونال.
و.مقابله.با.رهبریت.این.ســازمان،.دست.به.جمعآوری.عناصر.عقب.مانده.و.
وامانده.تریدیونینیســتی،.السالی.و.پرودونیستی.های.راست.زدند..و.اینها.
همچنان.فعالیت.های.انشــعابگرانه.و.تخریبی.خــود.را.ادامه.دادند..آنها.با.
متهم.نمودن.مارکس.به.اینکه.دیکتاتور.اســت،.غرض.ورزانه.و.بدخواهانه.
اعالم.نمودند.که.شورای.عمومی.چیزی.جز.النه.و.آشیانه.استبداد.نیست..
آنها.همچنین.به.جفت.و.جور.کردن.یک.سلســه.سفسطه.های.ضد.انقالبی.
کــه.هدف.آنها.تضعیف.و.هتک.حیثیت.مارکس.و.شــواری.عمومی.بود،.
پرداختنــد..مارکس.در.پاســخ.حمله.هــای.ســبعانه.و.جنون.آمیز.باکونین.
»بخشــنامه.محرمانه«.را.نوشــت.و.در.آن.صحت.مواضع.و.روش.شورای.
عمومی.را.مبرهن.ساخت.و.ماهیت.دو.رویه.و.مشکوک.حرکات.باکونین.
را.افشاء.نمود.و.فعالیت.های.توطئه.گرانه.او.را.بر.مال.ساخت.و.بدین.ترتیب.
افترا.های.بیشــرمانه.ای.را.که.توسط.عروسک.های.خیمه.شب.بازی.او.شایع.

می.شد،.رد.نمود..
شورای.عمومی.برای.درهم.کوبیدن.قطعی.دار.و.دسته.باکونین.هیئتی.
را.تعیین.نمود.تا.به.سوئیس.رفته.و.به.بازرسی.و.تحقیق.بپردازند..باکونین.
کینه.توز.و.بدگمان.که.از.خشــم.دیوانه.شده.بود،.عمال.چاقوکش.خود.را.
به.کشتن.نمایندگان.شورای.عمومی.وا.داشت..ولی.توطئه.جنایتکارانه.او.
با.شکســت.روبرو.شد.و.بازرسها.علیرغم.اینکه.بشدت.زخمی.شده.بودند،.

موفق.به.انجام.وظیفه.شان.در.موعد.مقرر.گردیدند..
فعالیت.هــای.توطئه.گرانه.و.انشــعاب.گرانه.باکونین.آنها.را.خودبخود.
از.بین.الملل.دور.ســاخت..کنگره.پنجم.بین.الملل.اول.که.در.ســال1871.
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در.الهــه.برگــزار.شــد.و.تصویب.»گــزارش.در.باره.اتحاد.دمکراســی.

سوسیالیســتی«23.کــه.انگلس.آنرا.از.طرف.شــورای.عمومی.نوشــته.و.

عرضه.داشــته.بود،.پرداخت..این.گزارش.بنحوی.اصولی.و.منظم.از.تمام.

فعالیت.های.خرابکارانــه.باکونین.و.همپالگی.هایــش.و.اقدامات.دودوزه.

آنها.پرده.برداشــت..کنگره.تصمیم.گرفت.باکونین.و.همدســتانش.را.از.

انترناســیونال.اول.اخراج.کرده.و.فعالیت.هــای.جنایتکارانه.آنها.را.علنی.

و.منتشر.ســازد،.زیرا.اینکار.می.توانست.سر.مشق.و.نمونه.ای.منفی.جهت.

آموزش.کارگران..سراســر.جهان.محســوب.شــود..مارکس.وانگلس.با.

جمعبندی.از.این.مبارزه..مشی.ها،.اعالم.کردند:.»برای.مبارزه.علیه.همه.این.

دســایس.تنها.یک.راه.و.یک.وسیله.موجود.است.که.تاثیری.کاری.دارد.

و.آن.عبارت.اســت.از:.کار.تبلیغی.بیشتر.و.کاملتر.«24.این.تجربه،.تجربه.

تاریخی.با.ارزشــی.است.که.موید.پیروزی.مارکســیزم.علیه.دار.و.دسته.
دسیسه.گران.انشعابگر.موجود.در.درون.جنبش.بین.المللی.کارگریست..

در.اثر.افشــاگری.های.مارکس.و.انگلــس.و.در.اثر.مبارزات.آنها.علیه.

طرفداران.باکونین،.خط.مشی.ارتجاعی.آنها.به.سرعت.مضمحل.و.ضعیف.

گشــت.و.باالخره.در.جنبش.کارگری.کامال.منفــرد.گردید..باکونین.در.

ســپتامبر.1873.اعالمیه.ای.در.ژورنال.دژنو.)روزنامه.ژنو(.منتشر.کرد.و.

کناره.گیری.خود.را.از.صحنه.مبارزه.اعالم.نمود..بدین.ترتیب.این.شخص.

بلند.پرواز،.این.توطئه.گر.کبیر.بوسیله.جریان.انقالبی.مبارزه.کارگری.به.

زباله.دان.تاریخ.افکنده.شــد..او.در.آخر.عمر.به.فقــر.و.بیچارگی.افتاد.و.

چیزی.جز.دو.چشــمش.که.بکار.گریستن.می.خوردند،.برایش.باقی.نماند..

دیری.نگذشــت.که.بیماری،.نقطه.پایان.بر.شخصیت.نفرت.انگیز.باکونین.
گذاشت.و.او.در.سال.1876.در.ژنو.در.گذشت..

آزار.و.شــکنجه.و.تضییقاتــی.کــه.از.طــرف.دولت.هــای.ارتجاعی.
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کشــور.های.مختلف.اروپا.پس.از.شکســت.کمون.پاریس.اعمال.می.شــد،.

همچنیــن.فعالیت.هــای.انشــعابگرانه.مــداوم.باکونینیســت.ها.دیگــر.به.

انترناســیونال.امکان.فعالیت.عادیش.را.نمی.داد..در.نتیجه.شورای.عمومی.

در.ســال.1872.تصمیم.به.انتقال.بین.الملل.بــه.نیویورک.گرفت.و.همین.

امــر.عمال.به.فعالیت.های..آن.ها.پایان.داد..و.این.زمانی.بود.که.جنبش.های.

کارگری.کشــور.های.اروپا.در.مرحله.جدید.گردآوری.نیروهای.انقالبی.

و.ایجاد.احزاب.سیاســی.پرولتری.قرار.داشــتند.و.شــکل.های.تشکیل.و.

سازماندهی.موجود.که.همان.اشکال.ســازماندهی.انترناسیونال.بود.دیگر.

بــدرد.نمی.خورد.و.بدین.علت.شــورای.عمومی.بنا.به.پیشــنهاد.مارکس،.

آخرین.کنفرانس.خــود.را.در.تاریخ.15.ژوئیه.1874.در.فیالدلفیا.)واقع.

در.ایاالت.متحده(.برگزار.کرد.و.قطعنامه.ای.که.انحالل.بین.الملل.را.رسما.
اعالم.می.نمود،.تصویب.کرد..

انترناسیونال.اول.تحت.رهبری.مارکس.و.انگلس.به.طور.وسیعی.به.نشر.

و.ترویج.مارکســیزم.در.اروپا.و.آمریکای.شمالی.پرداخت.و.بدین.ترتیب.

آنــرا.به.تدریج.با.جنبــش.کارگری.پیوند.داد..مبارزات.خســتگی.ناپذیر.

مارکــس.و.انگلس.و.پیروزی.هــای.آنها.بر.انواع.و.اقســام.فرصت.طلبان.

)اپورتونیست.ها(.موضع.رهبری.کننده.جنبش.کارگری.را.برای.مارکسیزم.

تامین.نمود..انترناســیونال.اول.کارگران.تمام.کشورها.را.با.روحیه.و.طرز.

تفکر.انترناســیونالیزم.)جهان.وطنی.و.همبستگی.جهانی(.کارگری.تربیت.

کرد.تا.آنها.بتوانند.از.مبارزات.انقالبی.یکدیگر.و.همچنین.از.جنبشــهای.

رهایی.بخش.ملی.پشــتیبانی.نمایند.و.بدین.ترتیب.این.ســازمان.به.نمونه.و.

سر.مشــق.وحدت.بین.المللی.کارگران.تبدیل.شــد..باالخره.انترناسیونال.

اول.تشــکیالتی.بوجود.آورد.که.به.طبقه.کارگر.تمام.کشور.ها.امکان.داد.

تا.احزاب.سیاســی.و.مســتقل.خود.را.بوجود.آورند..لنین.بعد.ها.نوشــت.
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»انترناسیونال.)1864-1874(.پایه.و.اساس.سازمان.جهانی.زحمتکشان.را.

برای.یورش.انقالبی.شان.علیه.سرمایه.بنا.گذاشت.«25..انترناسیونال.در.اثر.

فعالیت.های.خود،.خدمات.بزرگی.به.جنبش.کارگری.تمام.کشورها.نمود.
و.اثری.پر.دوام.از.خود.بجای.گذاشت.«26.

یادداشتهایفصلسوم:
1. انگلس:.معرفی.نخستین.جلد.»سرمایه«،.منتخب.آثار.مارکس.و.انگلس،.ـ

جلد.2،.ص154
2. جنگ.تریاکـ
3. این.جمعیت.بیشتر.با.عنوان.»انترناسیونال«.شناخته.شده.است..ـ
4. انگلس:.»کارل.مارکس«.آثار.منتخب.مارکس.و.انگلس،.جلد.3،.ص84.ـ
5. مارکس:.»خطابه.افتتاحیه.جمعیت.بین.المللی.کارگران«،.منتخب.آثار.ـ

مارکس.و.انگلس،.جلد2،.ص12
6. مارکس:.»اساسنامه.عمومی.جمعیت.بین.المللی.کارگران«.منتخب.آثار.ـ

جلد.2،.ص14
7. انگلس:.مسایل.اجتماعی.در.روسیه،.ص237.ـ
8. انگلس،.جلد.2،.ـ مارکس:.»درباره.پرودون«،.منتخب.آثار.مارکس.و.

ص24
9. مارکس.و.انگلس:.»مانیفست.حزب.کمونیست«،.ص50ـ

10. مارکس:.»مزد،.بها،.سود«،.ص73ـ
11. مارکس:.»مزد،.بها،.سود«،.ص73ـ
12. مارکس:.»فشرده.ای.از.یک.مکالمه.خصوصی«،.منتخب.آثار.مارکس.ـ

و.انگلس،.جلد.2،.ص186
13. آثار،.ـ مجموعه. سرنوشت.خویش«،. تعیین. در. ملل. حق. »درباره. لنین:.

جلد2،.ص467
14. منظور.»پاسخ.علنی.به.کمیته.مرکزی.درباره.دعوت.از.کنگره.عمومی.ـ
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کارگران.آلمان.در.الیپزیک«.است..
15. مارکس:.»نامه.هایی.به.کوجل.من«،.ص36ـ
16. جونکر“Junker”:.کلمه.ای.است.آلمانی.به.معنی.»فئودال.های.جوان«.ـ

یا.»ارباب.های.جوان«.
17. و.ـ مارکس. آثار. مجموعه. »سرمایه«،. کتاب. نخستین. معرفی. انگلس:.

انگلس،.ص227
18. مارکس:.»نامه.هایی.به.کوجل.من«،.ص36.ـ
19. همانجا،.ص36.ـ
20. مارکس:.»نامه.هایی.به.اف.بولت«،.منتخب.آثار.مارکس.و.انگلس،.جلد.ـ

2،.ص443
21. »انترناسیونال.اول«،.ص311-312ـ
22. انترناسیونال.اول،.ص304ـ
23. منظور.»اعالمیه.شواری.عمومی.جمعیت.بین.المللی.کارگران«.است.ـ
24. مارکس.و.انگلس:.»اتحاد.دمکراسی.سوسیالیستی.و.جمعیت.بین.المللی.ـ

کارگران«،.ص114
25. جلد.ـ . آثار،. مجموعه. تاریخ«،. در. مکانش. و. سوم. »انترناسیونال. لنین:.

29،.ص309.
26. آثار،.ـ مجموعه. اشتوتگارت«،. سوسیالیستی. بین.المللی. »کنگره. لنین:.

جلد.83،.ص84



فصل چهارم

کمون پاریس:
اولین کوشش 

در جهت دیکتاتوری پرولتاریا





پرولتاریا.و.توده.های.خلقی.پاریس.در.هیجدهم.مارس1871.قهرمانانه.

دســت.به.قیام.زدند.و.در.میان.بوی.باروت.و.آتش.مبارزه،.کمون.پاریس.

را.ایجاد.کردند..این.اولین.کوشــش.برای.سرنگون.ساختن.بورژوازی،.از.

بین.بردن.دستگاه.فرتوت.حکومت.و.استقرار.دیکتاتوری.پرولتاریا.بود..

انقالب.کمون.ســپیده.دم.انقالب.کبیر.اجتماعی.ای.بود.که.برای.همیشــه.

بشــریت.را.از.جامعه.طبقاتی.آزاد.می.ســاخت..این.انقالب.با.خون.خود.

فصلی.پرافتخار.از.انقالب.جهانی.پرولتاریا.را.رقم.زد..هنوز.شعله.های.نبرد.

زبانه.میکشــید.که.مارکس.نوشت:.»در.صورتیکه.کمون.سرکوب.شود،.

مبارزه.فقط.به.عقب.خواهد.افتاد.«1.»بنابر.این.سرنوشــت.آن.در.پاریس.

هرچه.باشــد،.این.انقالب.به.سراســر.جهان.گسترش.می.یابد.«2.با.گذشت.
زمان.این.پیشگویی.به.واقعیتی.بیش.از.پیش.درخشان.تبدیل.گردید..

۱ـدو»خطابه«مارکسدرموردجنگفرانسه– آلمان
در.ژوئیه.1870.جنگی.بین.فرانسه.و.پروس.در.گرفت.که.در.تاریخ.به.
»جنگ.فرانسه.– آلمان«.مشهور.است..این.جنگ،.جنگ.قدرت.های.بین.
طبقات.حاکمه.دو.کشــور.بود.که.بر.سرکسب.برتری.در.اروپا.کشمکش.

داشتند..
در.آن.زمان.ناپلئون.ســوم.بر.فرانسه.حکومت.می.کرد..سرمایه..داری.



124 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

فرانســه.در.دوران.امپراطوری.روم.بطور.قابل.توجهی.توسعه.یافت.و.فقر.

پرولتاریا.و.توده.های.مردم.نیز.در.پی.آن.بیشتر.شد..بدین.علت.تضاد.های.

طبقاتی.در.درون.کشــور.شدیدتر.گردید..ناپلئون.سوم.برای.حفظ.منافع.

اشــرافیت.مالی.و.بورژوازی.بزرگ،.دســتگاه.نظامی،.پلیسی.و.اداری.ای.

که.از.نظر.وســعت.بی.سابقه.بود،.بوجود.آورد.و.با.تکیه.بر.آن،.در.درون.

کشــور.دست.به.سرکوب.و.استثمار.وحشیانه.توده.های.مردم.می.زد.و.در.

خارج.کشــور.دایما.جنگ.های.کشورگشــایانه.به.منظور.غارت.و.چپاول.

ملل.کوچکتر.و.ضعیف.تر.براه.می.انداخت..این.جنگ.ها.خســارات.جانی.

و.مالی.ســنگینی.در.پی.می.داشت.و.هزینه.های.زیاد.جنگ.تماما.به.دوش.

کارگرانــی.که.دیگر.رمق.ادامه.حیات.نداشــتند.می.افتاد..ولی.هر.جا.که.

سرکوب.هســت،.مقاومت.نیز.وجود.دارد..اروپا.پس.از.بحران.اقتصادی.

1857.شاهد.اوج.تدریحی.مبارزات.مقاومت.آمیز.توده.های.مردم.بود.که.

در.راس.آن.طبقه.کارگر.فرانسه.که.از.سنت.پر.افتخار.انقالبی.سرشار.بود.

قرار.داشت..پرولتاریا.در.دوره.اعتصابات.بزرگ.کارگری.در.سال.1869.

باز.هم.شــدیدتر.از.پیش.به.حاکمیت.ارتجاعی.امپراطوری.دوم.حمله.برد..

دولت.لرزان.و.بی.ثبات.ناپلئون.ســوم.برای.منحرف.ســاختن.توجه.مردم.

و.ســد.نمودن.راه.پیشــرفت.انقالب،.فکر.کرد.که.با.براه.انداختن.جنگ.

در.خارج.از.کشــور.می.تواند.از.بحران.سیاسی.داخلی.نجات.یابد.و.ملکه.

اوژنی.همســر.ناپلئون.سوم.همین.را.به.پســرش.می.گوید:.»بدون.جنگ،.

شما.نمی.توانید.امپراطور.شوید!«..علیه.چه.کشوری.باید.جنگید؟.بر.علیه.

پروس،.این.انتخاب.با.بلندپروازیهای.احمقانه.ای.که.دولت.فرانسه.از.دیر.

باز.در.ســر.داشت.قابل.توجیه.است:.از.یک.ســو.می.توان.به.استان.راین.

که.از.دیر.باز.در.آرزوی.تصرف.آن.بودند.مسلط.شد.و.از.سوی.دیگر.از.
یکپارچگی.آلمان.بمنظور.حفظ.برتری.فرانسه.در.اروپا.جلوگیری.نمود..
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در.واقــع.آلمان.از.مدتهای.مدید،.در.اثر.وجود.فئودالیزم.به.دولتهای.

مســتقل.بســیاری.تقســیم.شــده.بود.که.همین.امر.بشــدت.مانع.توســعه.

ســرمایه.داری.بود..بورژوازی.بزرگ.و.مالکان.ارضی.آلمان.در.پی.تحقق.

یــک.اتحاد.»از.بــاال.به.پایین«.بوســیله.جنگ.ها.و.ادغــام.حکومت.های.

مختلف.بودند..در.ســال.1861.بیسمارک.به.صدراعظمی.پروس.رسید.و.

»سیاســت.آهن.و.خون«اش.را.که.مبتنی.بر.کشتار.مردم.در.داخل.کشور.

و.راه.انداختن.جنگ.در.خارج.بود،.تشــدید.نمود..کنفدراســیون.آلمان.

شــمالی.که.دولتهای.شــمال.آلمان.را.بدور.پروس.جمع.می.ساخت.پس.از.

جنگ.1867.پروس.و.اتریش.تاســیس.یافت..ولــی.چند.دولت.جنوبی،.

بویژه.در.اثر.موانعی.که.ناپلئون.ســوم.ایجاد.کــرده.بود،.هنوز.بصورت.
مجزا.وجود.داشتند...

بنابر.این.امر.وحشت.و.یکپارچگی.تمام.آلمان.هنوز.تحقق.نیافته.بود..

ســرمایه.داری.بزرگ.و.زمینداران.بزرگ.طرح.جنگ.با.فرانسه.را.ریختند.

تا.این.کشــور.را.ضعیف.ساخته.و.بدین.ترتیب.اســتانهای.آلزاس.و.لورن.

راکــه.از.نظر.معدنی.غنی.می.باشــند.به.تصرف.خــود.در.آورند..ضمیمه.

کردن.این.دو.اســتان.به.آنها.امکان.مــی.داد.که.زمینه.را.برای.یکپارچگی.

آلمان.با.توســل.به.قدرت.اسلحه.نیز.گســتردن.قدرت.مطلقه.خود.بر.بقیه.
اروپا،.فراهم.سازند..

بدین.ترتیــب.بود.که.دو.سلســله.حاکمه.فرانســه.و.آلمــان.در.تاریخ.
نوزدهم.ژوئیه1870.بهم.اعالن.جنگ.دادند..

پرولتاریــای.اروپــا.و.بویژه.پرولتاریای.فرانســه.و.پــروس،.چگونه.

می.بایســت.این.جنگ.را.تحلیل.کنند.و.با.آن.روبرو.شوند؟.مارکس.روز.

23.ژوئیه.با.نوشــتن.»اولین.بیانیه.شورای.عمومی.در.مورد.جنگ.فرانسه.

و.آلمان«.به.این.ســوال.پاســخ.داد..او.می.گوید.کــه.این.جنگ.در.واقع.
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چیزی.جز.جنگ.دو.سلســله.که.بوســیله.طبقات.حاکمه.فرانسه.و.پروس.

برپا.شده.نمی.باشد؛.جریان.این.جنگ.به.هر.کجا.که.منتهی.شود،.»ناقوس.

مرگ.امپراطوری.دوم،.در.پاریس.به.صدا.در.آمده.است.«3.طبقه.کارگر.

فرانســه.باید.قاطعانه.با.جنگ.تجاوزکارانه.لویــی.بناپارت.مخالفت.کند..

ایــن.جنگ.در.حال.حاضر،.برای.آلمان.جنبه.دفاعی.دارد.ولی.پادشــاهی.

پروس.نیز.خیال.غارت.و.چپاول.ســرزمین.فرانسه.را.در.سر.می.پروراند..

در.نتیجــه،.پرولتاریــای.آلمان.باید.بطور.جدی.جنــگ.را.در.چهارچوب.

دفاع.ملــی.محدود.نموده.و.در.مقابل.حرکات.تجاورزکارانه.بیســمارک.

از.خود.هشیاری.نشــان.دهد..جنگ.به.همان.نحو.که.بیانیه.آنرا.پیشگویی.

کرده.بود،.گسترش.یافت..پس.از.اینکه.ارتش.فرانسه.متحمل.شکست.های.

پی.درپی.گردید،.ارتش.پروس.عمیقا.در.خاک.فرانسه.رخنه.کرد..ناپلئون.

سوم.در.روز.دوم.ســپتامبر.در.نبرد.سدان.کامال.در.تمام.جناح.ها.شکست.
خورد،.و.تسلیم.و.زندانی.بیسمارک.گردید.

هنگامی.که.خبر.تسلیم.ســدان.به.پاریس.رسید،.خشم.توده.های.مردم.

مانند.موج.عظیم.و.خروشــانی.گسترش.یافت..و.در.روز.چهارم.سپتامبر،.

انقالب.در.پاریس.شــروع.شــد..سراسر.شــهر.را.ســنگر.های.خیابانی.ای.

پوشــانده.بود.که.کارگران،.توده.های.خلقی.و.ســربازانی.که.خواســتار.

نابــودی.امپراطوری.و.جنگ.مقاومــت.بودند،.برپا.کــرده.بودند..خلق.

انقالبی.پاله.رویال.)کاخ.ســلطنتی(.را.تســخیر.کــرده،.و.پس.از.حمله.به.

مجلس.شورا.و.اشغال.شهرداری،.الغای.امپراطوری.و.استقرار.جمهوری.را.

که.بر.آن.دولت.موقتی.گماردند.اعالم.نمود..امپراطوری.دوم.چون.قصر.

خیالی.نابود.شد.و.جمهوری.سوم.فرانسه.بوجود.آمد..ولی.کارگران.چون.

نتوانســتند.به.موقع.به.ماهیت.حزب.بورژوایــی.جمهوریخواه..پی.ببرند،.

بــورژوازی.حکومت.را.غصب.نمود..ژنرال.مرتجع.و.مطیع.فرمان.ناپلئون.
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ســوم.ریاست.دولت.موقت.را.در.دســت.گرفت..بقیه.اعضای.دولت.نیز.

نمایندگان.ســرمایه.داری.بودند..آنها.برای.فریــب.مردم.دولت.موقت.را.

»دولــت.دفاع.ملی«.نامیدند..در.واقع.این.دولت.چیزی.جز.دولت.خیانت.

ملی.نبود.که.»برنامه«4.آن.کشــور.را.مســتقیما.به.ویرانی.سوق.می.داد..

این.دولت.با.این.طرف.و.آن.طرف.زدن.از.دولت.های.کشور.های.مختلف.

درخواســت.می.کرد.تا.بعنوان.میانجی.دخالت.کنند.و.فرســتاده..ای.برای.

گرفتن.تماس.پنهانی.جهت.مذاکرات.صلح.به.پروس.فرستاد.و.ارتجاع.را.

گرد.آورد.تا.با.توسل.به.اسلحه.به.خلقی.که.قد.علم.کرده.بود.پاسخ.دهد..

ولی.جنگ.ادامه.مییافت.و.ارتش.پروس.پیشــروی.خود.را.با.حرکتی.

سریع.به.ســوی.پاریس.دنبال.می.کرد.وبدین.ترتیب.نیت.واقعی.حکومت.

پادشــاهی.پروس.را.مبنی.بر.ضمیمه..ســاختن.ســرزمین.فرانسه.به.کشور.

خود.مشــخص.و.آشکار.می.ســاخت..بنابر.این.در.چنین.اوضاع.و.احوالی.

بود.که.مارکس.در.نهم.ســپتامبر.»دومین.بیانیه.شورای.عمومی.در.مورد.

جنــگ.فرانســه.و.آلمان«.را.منتشــر.ســاخت..و.در.آن.متذکر.شــد.که.

ماهیت.دو.طرف.درگیر.تغییر.اساســی.کرده.اســت..جنگ.از.نظر.آلمان.

به.وسیله.ای.برای.به.اســارت.کشیدن..فرانسه.و.از.بین.بردن.مردم.فرانسه.

تبدیل.شــده.و.بنابر.این.پرولتاریای.آلمان.باید.به.اصول.انترناســیونالیزم.

کارگری.عمل.کرده.و.بر.علیه.جنگ.غارتگرانه..ای.که.بیســمارک.آن.را.

دامن.میزند.برخاســته.تا.از.این.طریق.صلحی.شــرفتمندانه.برای.فرانسه.و.

همچنین.شناسایی.جمهوری.فرانســه.را.تامین.نماید..طبقه.کارگر.فرانسه.

نیز.به.ســهم.خود.در.شرایط.بی.نهایت.مشــکلی.قرار.گرفته.است..از.یک.

ســو.باید.در.مقابل.دشمن.ملی.که.میهنش.را.مورد.تجاوز.قرار.داده.است،.

مقاومت.نموده،.ولی.تضــاد.بورژوازی.و.پرولتاریا.را.ابدا.فراموش.نکند.

و.از.دنبالــه.روی.بورژوازی.بپرهیزد؛..و.از.ســوی.دیگر.در.حالی.که.قادر.
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نیســت.دولت.مرتجع.دفاع.ملی.را.بی.درنگ.سرنگون.سازد،.باید.قاطعانه.

بر.علیه.سیاســت.ارتجاعی.آن.مبارزه.نموده.و.از.آزادی.موجود.در.درون.

جمهوری.برای.گردآوری.نیروهایش.در.جهت.مبارزه.برای.احیای.فرانسه.
و.آرمان.رهایی.بخش.پرولتاریا،.استفاده.نماید..

دو.بیانیه.مارکس.در.مورد.جنگ.فرانســه.وآلمــان.نه.تنها.توضیحی.

موثــر.و.روشــن.در.مورد.علل.و.ماهیــت.جنگی.که.جریــان.آنرا.بطور.

علمی.پیشــبینی.کرده.بــود.ارائه.می.داد،.بلکه.ایــن.دو.بیانیه.به.پرولتاریا.

امکان.بازشناســی.و.تشخیص.جنگ.بر.حق.از.جنگ.ناحق.و.اثبات.صحت.

انترناســیونالیزم.کارگری،.با.حمایت.از.جنگ.بر.حق.و.مخالفت.با.جنگ.

تجاوزکارانه.را.داده.و.همچنین.امکان.وحدت.و.ســازش.را.بین.مبارزات.

آتــی.و.اهداف.دراز.مدت.بر.قرار.می.کند..ایــن.دو.بیانیه.نه.تنها.بعنوان.

راهنمای.مبارزات.کارگران.فرانســه.و.آلمان.در.آن.عصر.تلقی.می.شود،.

بلکــه.اســناد.مهم.تئوری.مارکسیســتی.در.مورد.مســئله.جنگ.و.صلح.به.
حساب.میآیند.

.2ـقیامهیجدهممارسواعالمکمونپاریس
لشــکرهای.پروس،.در.اثر.سیاســت.خیانتکاری.و.تسلیم.طلبی.دولت.
دفاع.ملی.به.ســرعت.تا.پشــت.دروازه.هــای.پاریس.پیشــروی.کردند.و.
دفاع.بی.نهایــت.بحرانی.گردید..جنگ.به.مــردم.آموخته.بود.که.»طبقه.
کارگر.باید.حق.رهایی.بخشــیدن.خود.را.در.میدان.نبرد.بدست.آورد.«5.
پرولتاریای.پاریس.با.رد.کردن.بردگی.تصمیم.به.تسلیح.خود.گرفته.و.در.
مــدت.کوتاهی.گاردی.ملی.مرکب.از.194.گروهان.که.قریب.30.هزار.
نفر.می.شد.به.وجود.آورد.و.سپس.تشکیالت.فرماندهی.نظامی.خود.یعنی.
کمیتــه.مرکزی.گارد.ملی.را.تاســیس.نمود..پرولتاریا.فقط.از.حق.رهایی.
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خود.دفاع.نمی.کرد،.بلکه.از.تمام.پاریس.و.منافع.تمامی.ملت.فرانسه.دفاع.

می.نمود..خیانتکاری.و.تســلیم.طلبی.دولت.دفاع.ملی.خشم.مردم.پاریس.را.

برانگیخت..دو.قیام.مســلحانه.یکی.پــس.از.دیگری.در.اکتبر1870.و.در.

ژانویه1871.برپا.شــد..و.علیرغم.سرکوب.شدن،.اسلحه.خود.را.به.زمین.

نگذارده.و.تحت.رهبری.کمیته.مرکزی.گارد.ملی.نیروهای.مسلح.خود.را.

باز.هم.تقویت.نمودند..دولت.دفاع.ملی.ســخت.نگران.بود،.زیرا،.اگرچه.

لشکرکشی.به.پروس.خساراتی.برای.او.در.برداشت.ولی.به.او.در.عین.حال.

امکان.مــی.داد.تا.حاکمیت.خود.را.در.کشــور.حفظ.نمــوده.و.به.اعمال.

این.حاکمیت.همچون.گذشته.بردوش.کارگران.ادامه.دهد؛.برعکس.اگر.

می.گذاشــت.کارگران.مسلح.متجاوزین.پروســی.را.مغلوب.سازد،.تسلط.

و.حاکمیــت.ارتجاعی.او.نیز.بی.درنگ.نابود.می.شــد..و.بدین.ترتیب.بود.

که.»دولت.دفاع.ملی«.در.کشــاکش.و.برخــورد.بین.وظیفه.ملی.و.منافع.

طبقاتــی.لحظــه.ای.تردید.نکرد:.»و.خود.را.به.صــورت.دولت.دفاع.ملی.

در.آورد.«6.ایــن.دولت.در.روز.28.فوریــه1871.قرارداد.متارکه.جنگ.

را.بــا.پروس.امضا.نمود..مالکین.ارضی.و.بورژوازی.ارتجاعی.فرانســه.و.

طرفــداران.جمهوری.در.ماه.فوریه.کنگره.ی.ملــی.برگزار.کردند.که.به.

تعیین.»دولت.عادی«.به.ریاست.»تی.یرس«.خاین.اقدام.نمود..این.شخص.

یک.توطئه.گر.ضدانقالبی،.یک.عنصر.دو.رو.با.ســوی.شهرتی.عالمگیر.و.

یک.روباه.پیر.مکار.و.طماع.بود..این.رجاله.نفرت.انگیز.ملت.فرانســه.در.

تمام.زندگیش.تخم.بدی.کاشته.بود..»تاریخچه.زندگی.اجتماعی.او،.تاریخ.

بدبختی.و.فالکت.فرانسه.است.«7..»تی.یرس«.که.مایل.بود.هرچه.سریع.تر.

انقالب.را.خفه.و.سرکوب.سازد،.بالفاصله.پس.از.رسیدن.به.قدرت.از.هیچ.

کاری.فروگذار.نکرد.تا.قرارداد.صلح.خیانت.آمیزی.مشتمل.بر.واگذاری.

آلــزاس.و.لرن.و....پرداخــت.غرامتی.به.مبلغ.5.میلیــارد.فرانک.به.دولت.
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آلمان،.امضا.نماید..ســپس.تمام.نیروی.خود.را.برای.حمله.به.پرولتاریای.
پاریس.متمرکز.ساخت.

در.ســحرگاه.هیجدهم.مارس1871.تی.یرس.به.لشــکرهای.ارتجاعی.

خود.دستور.داد.تا.پنهانی.و.آرام.به.تپه.مون.مارتر.رخنه.کرده.و.کوشش.

نمایندکه.به.توپ.های.گارد.ملی.مســلط.شــوند.و.از.این.طریق.کارگران.

را.خلع.ســالح.نمایند..در.این.شرایط،.دو.راه.در.برابر.پرولتاریای.پاریس.

وجود.داشت:.یا.مطابق.دســتورات.دولت.ارتجاعی.تی.یرس.اجازه.بدهد.

که.اســلحه.را.از.او.بگیرند.که.در.این.حالت.فرانسه.محکوم.به.نابود.شدن.

بود؛.و.یا.با.بکار.بردن.روش.های.انقالبی.حاکمیت.ارتجاعی.را.ســرنگون.

ســاخته.و.بدین.ترتیب.فرانسه.را.از.نابودی.و.اضمحالل.نجات.دهد..طبقه.

کارگــر.پاریس.علیرغم.تهدید.دو.جانبه.ای.کــه.از.طرف.ارتش.ارتجاعی.

تی.یرس.و.توپ.های.پروس.متوجهش.بود.و.می.بایســت.با.این.دو.تهدید.

مقابلــه.کند،.لحظه.ای.درنگ.نکرد.و.بی.هیــچ.واهمه.ای.راه.قهرمانانه.قیام.

باریکاد خیابان مینل مونتانت
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مسلحانه.را.انتخاب.کرد..کارگران.مسلح.پاریس.به.رهبری.کمیته.مرکزی.

گارد.ملی،.در.ســاعت.ده.صبح.ارتش.دولت.ارتجاعی.را.فراری.داده.و.به.

تپه.مون.مارتر.مسلط.شدند..خلق.مسلح.که.با.نیرویی.که.می.توانست.کوه.

را.از.جا.بر.کند،.به.جنبش.در.آمده.بود،..در.بعد.از.ظهر.همان.روز.چندین.

نقط.اســتراتژیک.پاریس.را.اشغال.نمود..دشمن.که.متوحش.گردیده.بود.

با.بی.نظمی.رو.به.هزیمت.گذارد..تی.پرس.این.سردسته.جنایتکاران.مسئول.

جنگ.داخلی.که.خود.را.در.حال.شکست.میدید.برای.نجات.خود.پاریس.

را.ترک.کرد.و.بی.آنکه.فرصت.خبر.کردن.خانواده.اش.را.داشــته.باشد،.

مانند.دیوانه.ها.به.ورســای.دوید..بــوروکرات.ها،.افراد.پلیس.و.ارتــش.

از.هم.پاشیده.و.شکست.خورده.به.دنبال.ارباب.خود.پاریس.را.رها.کردند..

در.پایان.آن.روز،.گارد.ملی.شهرداری.را.اشغال.نمود.و.اولین.پرچم.سرخ.

توسط.پرولتاریا.و.توده.های.مردم.پایتخت.که.تازه.به.کمک.اسلحه.خود.

حاکمیت.ارتجاعی.بورژوازی.را.ســرنگون.ســاخته.بودند.بر.باالی.آن.به.

اهتزاز.در.آمد..»انقالب.پرافتخار.کارگری.18.مارس.حاکمیت.بالمنازع.
و.بی.چون.و.چرای.خود.را.بر.پاریس.مستقر.ساخت.«8

پرولتاریای.پاریس.در.همان.حال.که.حاکمیت.ارتجاعی.را.با.توســل.

به.زور.ســرنگون.می.ســاخت،.بیدرنگ.حکومت.طراز.نوین.خود.را.که.

کمون.پاریس.باشــد.ایجاد.نمود،.این.ابتــکار.تاریخی.بزرگی.بود..مردم.

پاریس.در.روز.26.مارس.انتخابات.کمون.را.برگزار.کردند..زحمتکشــان.

که.لباس.های.عید.خود.را.پوشــیده.و.پرچم.های.سرخی.را.در.دست.تکان.

می.دادند.برای.دادن.رای.در.محل.حوزه.های.انتخاباتی.گرد.آمدند..تعداد.

اعضای.کمون.که.در.آن.روز.انتخاب.شدند.86.نفر.بود..در.میان.آنها.21.

نماینده.بورژوازی.وجود.داشــت.که.پس.از.چند.روز.استعفا.دادند..بنابر.

این.کمون.ســریعا.از.نمایندگان.کارگران.یا.حمایت.شده.توسط.کارگران.
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ترکیب.یافت..از.این.اعضای.کمون30.نفر.عضو.انترناسیونال.اول.بودند..

دو.جناح.مهم.آن.توســط.بالنکیســت.ها.یا.»اکثریت«.و.پرودونیســت.ها.

یــا.اقلیت.نمایندگی.می.شــد..بالنکی.بــا.وجود.اینکــه.در.آن.هنگام.در.
سیاه.چال.های.بورژوازی.زندانی.بود،.به.نمایندگی.انتخاب.شد..

روز.28.مــارس،.به..هنگامــی.یک.گردهمایی.در.میــدان.هتل.دویل.

)شــهرداری(.کمون.رسما.اعالم.شــد..پاریس.یکپارچه.شور.و.هلهله.بود..

گارد.ملــی.که.کامال.مســلح.بود.و.پرچم.های.ســرخ.در.جلو.آن.حرکت.

می.کرد.با.سر.بلندی.و.گام.های.هم.آهنگ.و.با.سرود.های.انقالبی.پرشکوه.

خود.وارد.میدان.شــد..وقتی.که.صورت.اســامی.اعضای.کمون.منتشــر.

شد.و.تاســیس.کمون.اعالم.گردید،.تمام.توپ.های.شهر.به.افتخار.کمون.

همزمان.شلیک.گردید.و.صدای.رعدآسای.کف.زدن.های.مردم.بلند.شد..

هلهله.شــادمانه.»زنده.باد.کمون«.در.آسمان.طنین.افگند..حکومت.جدید.

دیکتاتوری.پرولتاریا.که.اولین.حکومت.از.این.نوع.در.تاریخ.بشــر.بود،.

پا.به.عرصه.وجود.گذاشــت..این.حکومت.پیروزی.با.عظمت.پرولتاریای.

پاریس.را.اعالم.کرد.و.به.روشــنی.نشــان.داد.که.توده.های.خلقی.نیروی.

خالقه.تاریخ.اند..مارکس.مدتی.بعد.خاطرنشــان.ساخت.که..»رمز.حقیقی.
آن.اینست:.این.دولت.اساسا.یک.دولت.طبقه.کارگر.بود....«9.

اولین.قانونی.که.رسما.توسط.کمون.اعالم.شد.مربوط.به.انحالل.ارتش.

دایمی.و.جایگزینی.آن.توسط.خلقی.مسلح.بود..پس.از.آن.کمون.سیستم.

قدیمی.پلیس.و.دادگستری.را.از.بین.برد.تا.تشکیالت.دیکتاتوری.انقالبی.
را.ایجاد.کند..

کمون.اســتخوان.بندی.و.ســاختمان.اداری.بورژوازی،.که.خلق.را.به.

بردگی.می.کشــید.از.بیــن.برد..قوه.مقننه.و.مجریه.را.در.درون.شــورای.

کمون.که.وظیفــه.اداره.حکومت.را.بر.عهده.داشــت.جمع.کرد..کمون.
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سیســتم.ریــاکار.پارلمانی.ســرمایه.داری.را.الغا.نموده.و.ده.شــورای.کار.

بوجود.آورد..شورای.کمون.روش.کار.سانترالیزم.دمکراتیک.)مرکزیت.

همگانــی(.را.بکار.گرفت.یعنی.تمام.مســایل.مهم.می.بایســت.مورد.بحث.

دمکراتیــک.قــرار.گیرد.و.وقتی.کــه.تصمیم.در.آن.باره.اتخاذ.می.شــد.

می.بایســت.کامال.به.مورد.اجرا.گذارده.شود..اعضای.کمون.در.عین.حال،.

هم.در.امور.شــورا.های.مختلف.و.هم.در.شــورای.حوزه.انتخابی.خود.که.

در.آن.در.مقابل.انتخاب.کنندگان.خود.مسئول.بودند،.شرکت.می.کردند..

بدین.نحو،.شــورای.کمون.معرف.سلولی.از.دســتگاه.دولتی.طراز.نوین.
پرولتاریا.بود..

کمــون.بــرای.جلوگیری.از.اینکــه.کارکنان.دســتگاه.دولتی.بدنبال.

افتخار.و.منفعت.خود.بروند،.و.هم.برای.ممانعت.از.تغییر.آنها.از.ماموران.

خدمتگزار.جامعه.به.آمرین.جدا.از.جامعه،.دو.تدبیر.مهم.اندیشید..اول.این.

که،.اعضای.کمون.و.کارکنان.اصلی.آن.باید.انتخاب.شوند؛.آنها.در.مقابل.

انتخاب.کنندگان.خود.مســئول.هستند.و.اگر.در.کار.شان.ناالیق.تشخیص.

داده.شــوند.در.هر.زمانی.قابل.عزل.می.باشند..دوم.اینکه.حقوق.های.زیاد.

از.بین.رفته.و.حداقل.حقوق.ســالیانه.تمام.کســانی.که.در.مشاغل.عمومی.

مشــغول.بکارند.برابر.6000.فرانک.کــه.مطابق.حقوق.یک.کارگر.ماهر.

اســت.تعیین.شد.و.از.طرف.دیگر.حقوق.های.کم.به.طرز.شایسته.ای.ترمیم.
یافت..

کمون.جدایی.و.انفصال.دولت.را.از.کلیســا.مقرر.داشت،.سهمی.که.

برای.مذهب.در.بودجه.در.نظر.گرفته.می.شــد.حذف.نمود.و.اموال.کلیسا.

را.ضبط.و.مصــادره.کرد..بدین.ترتیب.قویا.باعــث.اضمحالل.این.حامی.
روحانی.حاکمیت.ارتجاعی.شد..

کمون.در.زمینه.اقتصادی،.یک.رشــته.تدابیر.به.منظور.حمایت.منافع.
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طبقــه.کارگر.و.مردم.زحمتکش.اتخاذ.نمود..کارخانجات.و.کارگاه.هایی.

را.که.صاحبانش.فرار.کرده.و.یا.دیگر.متوقف.شــده.و.تولید.نمی.کردند.

بــه.اتحادیه.های.تعاونی.کارگری.تحویل.داد..شــب.کاری.جوانان.نانوا.را.

ملغی.ســاخته.و.کارفرمایان.را.از.جریمه.کارگران.یا.کســر.دستمزد.آنها.

منع.نمود..اشیایی.که.فقرا.نزد.بنگاه.های.کارگشایی.به.گروگذارده.بودند.

به.آنها.باز.گرداند.و.بــرای.پرداخت.اجاره.و.باز.پرداخت.قروض.مهلتی.
تعیین.نمود..

کمون.بــا.پیاده.نمــودن.انترناســیونالیزم.کارگری.طبقــه.کارگر.و.

انقالبیون.همه.کشــور.ها.را.بــه.دور.خود.متحد.ســاخته.و.از.بین.بهترین.

فرزندان.این.کشور.ها.بســیاری.از.رهبران.خود.را.برگزید..و.بخشنامه.ای.

ویژه.جهت.خراب.کردن.ستون.»واندوم«.این.مظهر.ملیت.پرستی.افراطی.

اعالم پشتیبانی از کمون پارس در لندن
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بورژوازی.در.قلب.پاریس.تصویب.کرد..
خلــق.پاریس.در.شــرایط.بی.نهایت.ســخت.و.پیچیده،.بــا.بکار.بردن.
دســتگاه.دولت.کارگری،.جامعه.کهنه.و.فرتوت.را.از.سرتا.ته.تغییر.داده.
و.چهره.پاریس.را.به.طور.بنیادی.عوض.کرد..جو.شادی.و.اعتماد.جدیدی.
بر.پاریس.حاکم.بود..پاریســی.ها.با.شور.و.حرارت.به.انقالب.خود.حیات.
می.بخشیدند..پاریس.فاسد.امپراطوری.دوم،.بسرعت.ناپدید.گشت..برعکس.
در.ورســای.تحت.حاکمیت.ارتجاعی.تی.یرس،.کارمندان،.سیاستمدارها،.
مالکان.ارضی.و.ســرمایه.داران.گرد.آمده.بودند..از.هر.قماشی.آدمی.در.
آنجا.دیده.می.شــد:.ژاندارم.ها،.پاســبان.ها،.جاسوس.ها،.ماموران.مخفی.ای.
کــه.خیابان.ها.را.محاصره.کرده.بودنــد.و.همچنین.جیب.بر.ها.و.حقه.باز.ها،.
ولگــردان،.فواحش.و.دزدها.– تفاوت.بیــن.دیکتاتوری.این.دو.طبقه.در.
این.جمله.به.خوبی.توصیف.شده.است:.»پاریس.سراسر.حقیقت،.ورسای.

سراپا.دروغ!«10

3ـدفاعقهرمانانهازکمونپاریس
ولی.طبقات.اســتثمارگر.به.شکســت.شــان.گردن.نمی.نهادند..دار.و.
دســته.مرتجع.تی.یرس.که.به.ورســای.پناهنده.شــده.بودند.یک.لحظه.از.
فعالیت.هــای.جنایتکارانه.خود.که.هــدف.آن.برقراری.مجدد.ضد.انقالب.
بود.دســت.بر.نمی.داشــتند..ولی.تی.یرس.این.روباه.پیر،.تا.زمانیکه.هنوز.
خود.را.آماده.نمی.دید.،.برای.به.رخوت.کشــاندن.و.کرخ.نمودن.هشاری.
انقالبی.خلق.و.پنهان.نمــودن.ضد.حمله.ای.که.تدارک.می.دید.از.هر.نوع.
حقه.و.حیله.سیاسی.استفاده.می.کرد..او.به.دروغ.ادعا.می.کرد:.»هر.اتفاقی.
که.بیفتد،.من.ارتشی.به.پاریس.گسیل.نخواهیم.داشت«..ولی.بالفاصله.پس.
از.دریافــت.اطمینان.از.طرف.بیســمارک.مبنی.بر.اینــک.آنها.بزودی.به.
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کمک.او.می.آیند.لحنش.به.کلی.توفیر.کرد..او.با.بیان.اینکه.»عقد.پیمان.

صلح«.با.کمون.به.شــرط.آنکه.کمون.اسلحه.اش.را.به.زمین.گذارد،.ممکن.

اســت،.دســت.به.تهدید.آن.زد..هنگامی.که.تی.یرس،.تمام.شرایط.تسلیم.

را.پذیرفت،.بیسمارک.در.مقابل،.صد.هزار.نفر.از.زندانیان.ارتش.ناپلئون.

را.برای.کامل.شــدن.ارتش.ارتجاعی.تی.یرس.آزاد.ساخت.و.وقتی.که.او.

ضمانت.کمک.مســتقیم.ارتش.پروس.را.بدست.آورد.با.لحنی.جنایتکارانه.

زوزه.کشــید.»من.قانون.به.دست.وارد.پاریس.خواهم.شد!«..او.»قانون«.
بدست،.خود.را.برای.کشتار.پرولتاریا.و.مردم.پاریس.آماده.می.کرد..

راهزنان.ورســایی.به.کمک.جاسوســانی.که.قبال.در.شهر.رخنه.کرده.

بودند،.روز.21.مه.به.پاریس.راه.یافتند..این.آغاز.نبرد.های.شــدید.»هفته.

خونین«.بود.که.تمام.دنیا.را.به.لرزه.درآورد..خلق.قهرمان.پاریس.در.مقابل.

دشــمنان.خونخوارش.لحظه.ای.ترس.یا.تردید.به.خــود.راه.نداد..موقعی.

که.دومبرسکی،.انقالبی.لهســتانی.و.ژنرال.کمون.خبر.را.شنید،.بالفاصله.

لشــکریانش.را.بسوی.نبرد.هدایت.نموده.وآنها.را.به.خط.اول.سنگرها.برد.

و.در.راه.کمون.جان.داد..او.که.احســاس.می.کرد.لحظه.ی.پایان.زندگیش.

فرا.میرسد.بدین.نحو.همرزمان.خود.را.تشویق.نمود:.»کاری.به.من.نداشته.

باشــید!.جمهوری.را.نجات.دهید!«..مرد،.زن،.بچــه،.پیرمرد،.همه.و.همه.

مردم.پاریس.برای.دفاع.از.حکومت.انقالبی.شــان.با.به.هیچ.گرفتن.مرگ.

میجنگیدند..هر.کوچه،.هرخانه.و.هر.طبقه.خانه.به.استحکاماتی.برای.پناه.

دادن.مبارزان.کمون.و.نابود.ســاختن.دشمن.تبدیل.شده.بود:.همه.در.این.

نبرد.خونین.شــجاعت.عظیم.پرولتری.و.روحیه.ایثاری.که.مرگ.را.پذیرا.

می.شــد،.از.خود.نشــان.می.دادند..مثال.وقتی.که.دشمن.یک.قایق.توپدار.

روی.سن.را.غرق.کرد،.انقالبیون.کمونی.که.در.عرشه.آن.بودند.در.حالی.

که.خونسردانه.با.خطر.روبرو.می.شدند.از.تسلیم.شدن.سرباز.زده.و.با.فریاد.
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»زنده.باد.کمون!«.همراه.با.قایق.شــان.غرق.شدند..اوگوست.روالند.که.

یکی.از.مبارزین.گارد.ملی.بود.و.تا.آن.موقع.سه.تن.از.پسرانش.را.به.نبرد.

آورده.بود،.به.نماینده.امور.جنگ.نامه.ای.نوشــت.و.از.او.تقاضا.کرد.که.

آخرین.پسرش.را.که.16.سال.دارد.در.ارتش.بپذیرد..برادران.دونان.یعنی.

ارنست.14.ساله.و.فلیکس.17.ساله.در.مدت.بیش.از.یک.ساعت.زیر.آتش.

توپ.های.دشــمن.که.صد.متر.بیشــتر.با.آنها.فاصله.نداشت.قرار.داشتند؛.

سپس.همراه.با.واحد.خود.به.اسلحه.سرد.مجهز.شده.و.موفق.به.حفظ.سنگر.

خود.گردیدند..ولــی.در.هنگامی.که.برادر.کوچکتر.میخواســت.پرچم.

گروهان.خود.را.بروی.سنگر.نصب.کند.قهرمانانه.جان.باخت،.در.آن.حال.

برادر.بزرگتر.برای.بلند.کردن.پرچم.شــتافت.و.او.نیز.قهرمانانه.جان.داد..

پدر.آنها.گریه.ای.نکرد.ولی.تفنگش.را.محکمتر.در.دســت.فشرده،.برای.

گرفتن.انتقام.پسرانش،.برای.گرفتن.انتقام.کمون،.به.طرف.دشمن.شلیک.

کــرد!.وارلن.که.عضو.انترناســیونال.اول.و.یکی.از.معروف.ترین.رهبران.

کمون.بود.در.یک.نبرد.خیابانی.درگیر.شــد.ولی.مردن.را.به.تسلیم.شدن.
ترجیح.داد.و.به.خاک.شهادت.افتاد..

روز.27.مه،.یک.گروه.از.مبارزان.کمون.که.در.قبرســتان.»پرالشز«.

سنگر.گرفته.بودند.در.مقابل.دشمنی.که.ده.برابر.آنها.بود.نومیدانه.به.نبرد.

پرداختند.و.وقتی.مهمات.آنها.تمام.شــد،.با.ســرنیزه.جنگیدند..حتی.یک.

نفر.از.آنها.تســلیم.نشد.و.در.پایان.همه.ی.آنها.در.کنار.دیوار.دور.قبرستان.

قهرمانانــه.جان.باختند..پرولتاریای.پاریس.برای.بزرگداشــت.خاطره.این.

قهرمانان.جاودان.انقالب.به.این.دیوار.نام.»دیوار.مبارزین«.را.دادند..این.

دیوار.در.شرق.پاریس.برای.همیشه.بعنوان.مظهر.قدرت.و.توانایی.الیزال.
پرولتاریا.بر.پاست..

در.روز.28.مــه.کمــون.در.زیر.ســرکوب.ارتش.دشــمن.طبقاتی.از.
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بین.رفت.و.پاریس.دوباره.مورد.تصفیه.شــوم.ارتجاع.ســرمایه.داری.قرار.

گرفت..بورژوازی.با.اســتقرار.ضد.انقالبیش،.انتقام.طبقاتی.جنون.آمیزی.

گرفت..مرتجعین.هزاران.نفر.را.توسط.مسلسل.کشتند.و.خفقان.و.وحشت.

بر.پاریس.ســایه.افگنــد..بیش.از.صد.هزار.نفر.تیربــاران.یا.زنده.بگور.یا.

تبعید.شــدند..این.نمودار.اســتقرار.بورژوازی.بود!.با.این.وجود،.شــدت.

عمل.ها.وبی.رحمی.ها.نتوانســت.قهرمانان.کمــون.را.به.زانو.درآورد..آنها.

که.فســادناپذیر.و.سرســخت.بودند.ترجیــح.دادند.که.بمیرند.و.تســلیم.

نشوند..»فره«.عضو.کمون.رسما.در.مقابل.قاضی.هایش.اظهار.کرد:.»من.

که.عضو.کمون.هســتم.در.دســت.غالبــان.خود.قرار.دارم،.آنها.ســر.مرا.

می.خواهند،.بیایند.و.آنرا.بگیرند!.هرگز.جانم.را.با.پســتی.نجات.نخواهم.

داد..من.آزاد.زیســته.ام.و.در.نظر.دارم.همانطــور.بمیرم«..صدای.»لوییز.

میشــل«.یکی.از.زنان.مبارز.و.مشــهور.کمون.بلند.می.شــود:.»من.با.تمام.

وجودم.به.انقالب.اجتماعی.تعلق.دارم.و.اعالم.می.کنم.که.مسئولیت.تمام.

کار.هایــم.را.بعهده.می.گیرم....زیرا.اینچنین.به.نظر.می.رســد.که.هر.قلبی.

که.بخاطر.آزادی.می.تپد.فقط.حق.تکه.ای.ســرب.را.دارد..من.ســهم.خود.

را.طلب.می.کنیم!.اگر.بگذارید.زنده.بمانم،.از.فریاد.انتقام.کشــیدن.دست.
برنخواهم.داشت....«.

مارکس.در.روز30.مه1871.اعالم.می.کند:.»پاریس.کارگر.با.کمون.

خود.برای.همیشه.بعنوان.بشــارت.دهنده.و.طالیه.دار.جامعه.نوین.معروف.

خواهد.ماند..خاطره.شــهدایش.در.قلب.بــزرگ.طبقه.کارگر.با.احترام.و.

تقدیس.محفوظ.اســت..تاریخ.قاتلین.و.نابودکنندگان.آنها.را.دیگر.بروی.

صالبه.ای.جاودان.به.چهار.میخ.کشیده.است.و.تمامی.دعا.های.کشیش.های..
شان.نمی.تواند.آنها.را.نجات.بخشد.«11.

در.دومین.روز.هفته.خونین،.»اوژن.پوتیه«.شاعر.کمون.که.قلبش.از.
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خشــم.در.جوش.و.غلیان.بود.در.یکی.از.مناطق.اطراف.پاریس.با.به.خطر.

انداختن.جانش.شــعری.معروف.را.که.می.رفت.تا.در.سراسر.جهان.منتشر.

شود.سرود..و.آن.شــعر.»انترناسیونال«.است.که.بنای.بی.زوالیست.که.به.
یاد.قهرمانان.کمون.پاریس.پی.افکنده.شده.است..

۴ـجهتدهیوپشتیبانیمارکسوانگلس
ازکمونپاریس

مارکــس.و.انگلس.آموزگاران.کبیر.پرولتاریا.که.به.جنبش.کارگری.

فرانسه.بسیار.عالقه.میورزیدند،.جریان.انقالب.کمون.پاریس.را.از.نزدیک.

تعقیــب.می.نمودند..هر.چند.که.مارکــس.در.آن.زمان.به.صورت.پناهنده.

در.لندن.بسر.می.برد.ولی.با.عالقمندی.کامل،.خود.را.در.این.نبرد.انقالبی.

عظیــم.قرار.داد..روحیه.و.طرز.تفکر.جســورانه.و.مبتکرانه.انقالبی.او.که.

وی.را.به.دادن.اهمیت.زیاد.به.مبارزات.توده.ای.و.خلقی.می.کشاند،.نمونه.

درخشــانی.از.روش.صحیح.برخورد.و.وقع.گذاری.به.جنبش.های.توده.ای.

خلقی.بدســت.می.دهد..مارکس.در.پاییــز1870،.چندین.بار.به.کارگران.

پاریس.توصیه.کرده.بود.که.تا.وقتی.شرایط.برای.قیام.کردن.آماده.نشده.

دســت.به.آن.نزنند..ولی.هنگامی.که.پرولتاریای.پاریس.در.مارس1871.

تفنگ.را.در.دست.خود.فشرد.تا.با.توانی.انقالبی.و.سد.ناشدنی.قدرت.را.

بدست.گیرد،.مارکس.با.کمک.مجدانه.و.صمیمانه.به.کمون.پاریس،.خود.

را.حامی.فعال.قیام.کنندگان.ســاخت..او.که.به.شور.و.وجد.در.آمده.بود.

چنین.اظهار.می.کند:..»چه.زیرکی.ای،.چه.ابتکار.تاریخی.ای.و.چه.ظرفیت.

و.قابلیت.ایثاری.که.این.پاریســی.ها.دارند!«.»تاریخ.نمونه.دیگری.به.این.
عظیمت.سراغ.ندارد.«12

پیدایش.کمون.پاریس.سرمایه..داری.بین.المللی.را.سخت.نگران.ساخت..
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آنهــا.که.در.یک.»اتحادیه.مقدس!«.ضد.انقالبــی.گرد.آمده.بودند.تمام.

دستگاه.تبلیغاتی.خود.را.به.منظور.رواج.شایعه.های.برای.ترساندن.مردم.به.

فعالیت.و.حرکت.در.آورده.و.شدیدا.به.کمون.حمله.کردند.و.مطبوعات.

ســرمایه.داری.در.آلمان،.در.ایاالت.متحده.و.در.انگلستان،.کمون.پاریس.

را.متهــم.به.این.کردند.که.»حاکمیت.ترور.و.وحشــت«.می.باشــد..تزار.

روس،.الکســاندر.در.حالی.که.وانمود.می.ساخت.مشوق.صلح.است،.مرتبا.

در.حال.رفت.و.آمد.بود.تا.بعنوان.میانجی.بین.تی.یرس.و.بیســمارک.آنها.

با.به.جوش.دادن.معامله.سیاسی.نفرت.انگیزی.که.امکان.سرکوب.انقالب.

کمونی.را.به.آنها.مــی.داد،.ترغیب.نماید..مارکس.و.انگلس.که.متمایل.و.

مشــوق.حمایت.مبارزه.انقالبی.کمون.پاریس.و.دفاع.از.حکومت.انقالبی.

جدید.بودند،.در.مقابل.حمله.متقابل.و.جنون.آمیز.دشمن.طبقاتی.داخلی.و.

خارجی،.تمام.امکاناتی.که.در.دسترس.شان.بود.بکار.گرفتند.تا.عالقمندان.

کمــون.را.گــرد.آورده.و.بدین.ترتیب.پشــتیبان.های.نیرومندی.در.خارج.

برای.کمون.فراهم.سازند..آنها.از.طریق.شواری.عمومی.انترناسیونال.چند.

صد.نامه.به.تمام.بخش.های.اتحادیه.نوشته.و.در.آنها.خصوصیات.پرولتری.

این.انقالب.و.مفهوم.تاریخی.آنرا.تشــریح.نموده.و.بدین.ترتیب.کارگران.

تمام.کشــور.ها.را.بــه.یاری.کمون.فرا.خواندند..آنهــا.مقاالت.مطبوعاتی.

بســیاری.جهت.نمودن.چهره.واقعی.انقالب.کارگری.پاریس.نوشته.و.در.

آن.مســتدلل.افتراهایی.را.که.توســط.بورژوازی.بر.آن.بســته.می.شد.رد.
کرده.و.تمام.دروغ.های.آنها.را.افشاء.نمودند.

تا.موقعی.که.کمون.پاریس.ادامه.داشت،.مارکس.از.نزدیک.انکشاف.و.

تغییرات.وضعیت.انقالبی.را.دنبال.کرده.و.به.آن.سمت.گیری.و.کمک.های.

عینی.می.داد..او.افرادی.را.به..پاریس.فرســتاد.تا.با.کمون.تماس.گرفته.و.
شفا.ها.دستورالعمل.هایی.به.آنها.داده.و.اخبار.دست.اولی.کسب.نمایند..
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مارکس.راهنمایی.ها.و.دســتورالعمل.های.پر.ارزشــی.در.مورد.شیوه.

مبارزه،.تکنیک.نظامی.و.همچنین.تدابیر.اجتماعی.و.اقتصادی.برای.کمون.

فراهم.نمود.او.کمون.را.ترغیب.به.حفظ.روال.و.ســرعت.پیروزمند.خود.

نمود.تا.تی.یرس.و.تمام.راهزنان.ورسای.را.با.یک.ضربه.قلع.وقمع.نمایند؛.

او.به.کمون.توصیه.نمود.که.برای.شکستن.انزوی.مبارزات.مردم.پاریس،.

بســرعت.دست.به.کار.در.خارج.پاریس.و.حتی.در.کشور.های.دیگر.بزند؛.

او.کمون.را.هر.چه.بیشــتر.ترغیب.و.تشویق.نمود.تا.نفوذ.و.حیطه.انقالب.

را.به.روســتاها.بگستراند.و.بدین.طریق.برای.مبارزه.در.کنار.روستاییان.با.

آنهــا.متحد.گردد؛..او.بویژه.بر.لزوم.تصرف.»بانک.دفرانس«.)بانک.ملی.

فرانســه(.جهت.قطع.منابع.اقتصادی.ارتجاع،.اصــرار.می.ورزید..مارکس.

همچنین.تمام.اطالعات.و.اخباری.را.که.در.مودر.اتحاد.و.پیوند.و.محرمانه.

و.نزدیک.پروس.و.ورســای.در.اختیار.داشت.به.رهبران.کمون.می.رساند.

و.بدین.نحو.کمون.را.تشــویق.می.نمود.که.قابلیت.دفاعی.قســمت.شمالی.

تپــه.مون.مارتر.را.افزایش.داده.و.فریب.دروغ.های.حکومت.پروس.را.که.

مدعی.حفظ.»بی.طرفی«.بین.پاریس.و.ورســای.بود،.نخورد..متاســفانه،.
رهبران.کمون.نتوانستند.این.دستورالعمل.های.صحیح.را.بکار.ببندند..

کمون.بویژه.توســط.بالنکیست.ها.و.پرودونیست.ها.رهبری.می.شد،.و.

بنابــر.این.هیچ.یک.از.آنها.مارکسیســت.نبودند..نظریــه.پرودونی.ها.آنها.

را.بــه.مخالفت.با.هر.نوع.دیکتاتوری.ســوق.داده.و.توصیه.می.نمود.که.با.

»خوبی.کردن«.می.توان.دشــمن.را.تغییر.داد..و.اما.بالنکیست.ها.امیدوار.

بودنــد.که.بتوانند.سوســیالیزم.را.با.کســب.قدرت.بوســیله.فعالیت.های.

تروریستی.و.مخفی.عده.ای.تحقق.بخشند..بالنکیست.ها.طرفداران.پرودون.

را.رد.می.کردنــد.و.اینها.هم.بیانیه.ای.کــه.در.آن.از.اختالف.نظر.در.درون.

کمون.پرده.بر.می.داشــت.منتشر.ساختند..مارکس.انتقاد.های.صحیحی.در.
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مورد.ضعف.ها.و.اشــتباهات.رهبران.کمــون.تدوین.و.فرموله.نمود..ولی.

علیرغــم.این.اشــتباهات.به.این.امید.که.آنها.بتواننــد.از.نفوذ.اپورتونیزم.

)فرصت.طلبی(.خود.را.نجات.داده.و.مطابق.خط.مشــی.صحیحی.پیشروی.
کنند،.او.از.صمیم.قلب.به.آنها.یاری.می.نمود..

پس.از.شکســت.کمون،.دشمنانش.برای.افترا.بستن.به.آن.از.هر.طرف.

ســر.در.آوردند.و.دولتهای.مختلف.ارتجاعی،.اعضای.کمون.را.وحشیانه.

مورد.آزار.و.شــکنجه.قرار.دادند..در.این.هنگام،.مارکس.و.بین.الملل.اول.

همــه.امکانات.خود.را.برای.مقابله.با.خطر،.بــکار.گرفته.و.کلمه.به.کلمه.

به.افتراها.پاســخ.گفته.و.از.شایســتگی.افتخارآمیز.کمــون.پاریس.دفاع.

کردند..سه.روز.پس.از.شکست.کمون،.مارکس.اثر.برجسته.خود.»جنگ.

داخلی.در.فرانســه«.را.در.کنفرانس.شورای.عمومی.ارائه.داد.که.در.آن.

صمیمانه.و.شــورانگیزانه.فتوحات.و.دستآورد.های.عظیم.پرولتاریا.پاریس.

را.ستوده.و.درسها.و.آموزشهایی.که.انقالب.کمون.بجای.گذارده.خالصه.

نمود.و.در.همان.حال.بیرحمی.های.ارتجاع.را.افشــاء.کرد.تا.بدینوسیله.به.

پرولتاریای.بین.المللــی.آموزش.دهد.که.باید.بر.روی.انقالب.کارگری.و.

دیکتاتوری.پرولتاریا.پافشاری.نماید..مارکس.و.شورای.عمومی.همچنین.

ســعی.نمودند.که.با.تمام.امکانات.به.اعضای.کمون.کمک.نمایند.تا.خود.

را.از.تعقیب.پلیس.برهانند.و.به.مبارزین.کمون.که.به.کشــور.های.مختلف.
اروپا.مهاجرت.نموده.بودند،.کمکهای.گوناگون.برسانند.

.
5ـاصولکمونپاریسهمیشگیوجاودانیاست

با.این.که.کمــون.پاریس.فقط.72.روز.دوام.آورد.ولی.تجربه.ای.بس.

ذیقیمت.برای.پرولتاریا.بجا.گذاشــت..مارکــس.و.انگلس.اهمیت.و.وقع.

فراوانــی.به.پراتیک.انقــالب.پرولتاریای.پاریــس.مینهادند..مارکس.در.
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18.آوریل1871.به.هنگام.یکی.از.نشســت.های.شواری.عمومی.بین.الملل.

پیشــنهاد.کرد.که.برای.جمعبندی.آموزشها.و.درسهایی.که.از.کمون.بجا.

مانــده.و.برای.رد.افترا.هایی.کــه.بورژوازی.همه.کشــور.ها.و.هم.بعضی.

از.به.اصطالح.سوسیالیســتها.در.مورد.کمون.پاریس.منتشــر.می.کردند.و.

برای.این.که.به.جنبش.انقالبی.کارگری.امکان.پیشــرفت.بر.اســاس.خط.

مشــی.صحیحی.داده.شــود،.بیانیه.ای.در.مورد.»گرایش.عمومی.جنبش«.

در.فرانســه.و.خطاب.به.تمام.اعضای.اتحادیه.منتشر.سازد..مارکس.که.از.

طرف.شورای.عمومی.برای.اینکار.مامور.شده.بود.سریعا.مقاله.های.اول.و.

دوم.رســاله.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«.را.نوشت..سپس.او.اقدام.به.پایان.

رساندن.متن.نهایی.نمود..روز30.مه.یعنی.چند.روز.پس.از.شکست.کمون.

پاریس.او.در.کنفرانس.شــورای.عمومــی.اثر.عظیم.خود،.»جنگ.داخلی.
در.فرانسه«.را.ارائه.داد..

مارکــس.در.این.اثــر.اظهار.می.کند.کــه.»طبقه.کارگــر.نمی.تواند.

به.تصاحب.دســتگاه.دولتــی.به.همان.صورتی.که.هســت.کفایت.کند.و.

آنــرا.در.خدمت.خویش.بکار.گیرد.«13.بنابر.این.پرولتاریا.باید.دســتگاه.

دولتــی.بورژوازی.را.با.توســل.به.انقالب.قهرآمیز.خرد.و.نابود.ســازد.و.

دیکتاتوری.خویش.را،.بنا.نهد..این.مهمترین.و.اساسی.ترین.آموزشی.است.

که.مارکــس.و.انگلس.از.پراتیک.عظیم.و.انقالبی.کمون.پاریس.گرفتند..

و.این.مهمترین.نتیجه.گیری.آنها.بود.و.این.آن.چیزیست.که.از.آن.پس.ما.
بعنوان.»اصل.کمون.پاریس«.مشخص.میسازیم..

تجربه.کمون.ثابت.کرد.که.پرولتاریا.برای.کسب.حق.رهایی.بخشیدن.

خود.باید.با.توسل.به.اسلحه.انقالب.قهرآمیز.را.انجام.دهد..واقعیت.مبارزات.

جدید.طبقاتی.به.ما.آموخته.است.که.اولین.اقدام.بورژوازی.پس.از.اینکه.

مجددا.به.قدرت.رســید،.خلع.ســالح.کارگران.می.باشد..کارگران.فرانسه.
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چندین.بار.اسلحه.به.دست.گرفتند.تا.بعد.آنرا.به.زمین.بگذارند؛.یا.پس.از.

هر.پیروزی.اســلحه.از.تصرف.آنها.خارج.شود..و.در.نتیجه.ثمره.پیروزی.

هر.بار.بوسیله.بورژوازی.غصب.گردد..کارگران.پاریس.کم.کم.آموختند.

که.اگر.می.خواهند.شاهد.پیروزی.انقالب.شان.باشد.باید.سالحهای.انقالبی.

خویش.را.محکم.در.دست.نگهدارند..علیرغم.یاوه.های.طرفداران.پرودون.

که.اظهار.می.داشــتند.»باید.به.خوبی.و.رحمت.امیدبســت«.و.با.توسل.به.

قهر.و.سرســختی.رعب.انگیز.مخالف.بودند،.کارگران.پاریس.راه.دیگری.

پیش.گرفته.و.با.شــعار.»مسلح.شــوید!«،.اولین.ارتش.پرولتری.تاریخ.را.

تشــکیل.دادند..آنها.با.مقاومت.در.برابر.مهر.و.لطف.و.عشــوه.گری.و.هم.

تهدید.های.بورژوازی،.کنار.گذاردن.اســلحه.را.رد.کرده.و.حمله.مسلحانه.

و.ضدانقالبــی.تی.یرس.را.دفــع.نمودند..اگر.کمــون.موجودیت.یافت،.

اگر.توانســت.72.روز.دوام.بیاورد،.به.کمک.ســالحهای.انقالبی.ای.بود.

که.در.دست.داشــت..مارکس.با.جمعبندی.این.تجربه.خاطرنشان.ساخت:.

»مشــخصه.جدید.این.بود.که.خلق.پس.از.خیزش.اول،.اسلحه.خود.را.از.

دســت.نداده.و.قدرت.خود.را.به.دست.شعبده.بازان.جمهوریخواه.طبقات.
رهبری.کننده.باز.نسپرد.«14

پرولتاریا.پس.از.کســب.قدرت.باز.هم.از.ثمرات.پیروزی.اش.مسلحانه.

دفــاع.کرده.و.انقالب.را.تا.به.آخر.به.پیــش.برد..ولی.»کمیته.مرکزی.با.

حمله.نکردن.بیدرنگ.به.ورسای.که.در.آن.موقع.کامال.بی.دفاع.بود.و.در.

نتیجه.پایان.نبخشــیدن.به.دسایس.و.توطئه.های.تی.یرس.و.دارو.دسته.اش«.

علیرغم.خواست.و.تمایل.توده.های.کارگری.پاریس.و.گارد.ملی،.مرتکب.

اشــتباه.موثر.و.تعیین.کننده.ای.گردید..بعلت.این.درنگ.ها.و.تردیدها.بود.

که.دشــمن.فرصت.یافت.تا.نفس.تازه.کرده.و.دوباره.دست.به.گردآوری.

نیروهایش.به.منظور.گرفتن.حالت.تهاجمی.بزند.و.ســرانجام.بتواند.کمون.



145 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

را.در.حمام.خون.غوطه.ور.ســازد..این.یکی.از.علل.اصلی.شکست.کمون.
بود..

تجربه.کمون.ثابت.کرد.که.پرولتاریا.باید.دســتگاه.دولتی.بورژوازی.

را.از.بیــن.بــرده.دیکتاتــوری.خود.را.برقرار.ســازد..کمــون.در.جریان.

پراتیک.انقالبی.اش.قــدرت.دیکتاتوری.پرولتاریــا.را.اعمال.نمود:.یک.

عده.جنایتکار.ضد.انقالبی.را.به.عدم.فرســتاد.و.تدابیر.سیاســی.که.هدف.

آنهــا.اصالح.اقتصاد.بود.مانند.کنترل.پســت.و.تلگراف.تلفن.یا.تصاحب.

کارخانجاتی.که.صاحبانــش.فرار.کرده.بودند،.وضع.نمود..ولی.کار.های.

قــدرت.دیکتاتوری.کمون.بعلت.اشــتباهات.رهبرانش.ناقص.و.غیرموثر.

گشت..یکی.از.اشــتباهات.فاحش.کمون.این.بود.که.با.قاطعیت.و.قدرت.

الزم.ضدانقالبی.را.ســرکوب.نساخت..پرودونی.های.عضو.کمون.با.بکار.

بردن.شــیوه.های.دیکتاتوری.مخالفت.می.نمودند؛.آنها.ادعا.می.کردند.که.

کلمه.دیکتاتوری.دلچســپ.نیســت.و.امیدوار.بودند.که.دشمن.را.بوسیله.

تفاهــم.اصالح.کنند..نتیجه.این.شــد.که.ضــد.انقالبی.هایی.که.در.پاریس.

مخفی.شــده.بودند.به.ورسای.کمک.نمایند.تا.مقدمات.حمله.خود.را.تهیه.

ببیند.و.این.امر.به.کشــتار.بیرحمانه.کارگران.پاریس.منجر.شــد..مارکس.

قبــال.این.تذکر.عمیق.و.مهم.را.یادآوری.نموده.بود:.»اگر.آنها.شکســت.

بخورنــد.فقط.بخاطر.اینســت.که.“بیش.از.حد.مهربان”.هســتند.«16.یکی.

دیگر.از.اشــتباهات.فاحش.آنها.این.بود.که.بانک.ملی.فرانسه.را.به.تملک.

خــود.در.نیاوردند..پرودونی.ها.نه.تنها.با.این.امر.مخالفت.می.کردند.بلکه.

آنها.برای.ورســایی.ها.پولی.که.تقاضا.می.کردند.فراهم.می.نمودند.و.این.

ارقام.بزرگ.بــه.آنها.امکان.داد.تا.برای.حمله.به.پاریس.ســرمایه.گذاری.
کنند.و.این.یکی.دیگر.از.علل.شکست.کمون.بود..

تجربه.کمون.پاریس.همچنین.ثابت.کرد.که.پرولتاریا.پس.از.استقرار.
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دیکتاتوری.خود.می.بایســت.بمنظور.محدود.نمودن.حقوق.بورژوازی.و.

تحکیــم.دیکتاتوری.کارگری.مانع.آن.شــود.که.کارمندان.دســتگاه.های.

دولتــی.از.امتیازات.سیاســی.و.اقتصــادی.خاصی.برخوردار.شــوند..دو.

تدبیری.اساســی.که.توســط.کمون.در.این.جهت.اتخاذ.شد.نه.تنها.معرف.

مشــخصات.دولت.کارگری.طــراز.نوینی.بود،.بلکه.امــکان.آنرا.بوجود.

آورد.که.از.پارتی.بازی.و.ســوداگری.در.مورد.مشاغل.رسمی.و.همچنین.

تبدیل.کارکنان.ســازمان.های.دولتی.از.خدمتگــذاران.و.مامورین.جامعه.

به.آمریتــی.که.خود.تحکیم.کننده.هســتند.جلوگیری.بعمــل.آید..و.نیز.

موجباتــی.فراهم.آورد.که.آنها.روابط.خود.را.بــا.جامعه.حفظ.نمایند..و.

معنی.و.مفهوم.این.تدابیر.در.همین.موضوع.نهفته.است..تمام.آموزگاران.

کبیــر.انقالب.برای.این.دو.تدبیر.اتخاذی.کمــون.ارج.و.منزلت.فراوانی.

قایل.شــده.اند..انگلس.متذکر.می.شود.که.با.این.وســیله.قطعی.و.حتمی،.

کمون.»به.شــکار.مشــاغل.و.پســتها.و.نیز.به.تازه.بدوران.رسیدگی.پایان.

بخشید.«17.لنین.نیز.خاطرنشان.کرده.که.این.دو.اقدام.معرف.چرخش.»از.

دمکراســی.بورژوایی.به.دمکراسی.پرولتری«.است.و.در.عین.حال.بعنوان.
»پلی.برای.گذار.از.سرمایه.داری.به.سوسیالیزم«.بکار.آمده.است..

تجربه.کمــون.پاریس.همچنیــن.ثابت.کرد.که.بــرای.تحقق.انقالب.

پرولتاریا،.باید.با.تمام.زحمتکشان.شهر.ها.و.روستا.ها.و.خصوصا.با.دهقانان.

نیز.متحد.شــد..اگر.پرولتاریای.پاریس.توانست.قدرت.را.بدست.گرفته.و.

مدت.بیش.از.دو.ماه.آنرا.حفظ.نماید،.بیش.از.همه.به.علت.اسلحه.ای.بود.که.

در.دســت.داشت،.ولی.نمی.توان.این.امر.را.از.تدابیر.و.اقدامات.صحیحی.

که.کمون.به.موقع.در.جهت.اتحاد.و.جلب.خرده.بورژوازی.پایتخت.اتخاذ.

نمود،.جدا.ســاخت..برعکس.یکی.از.علل.اساسی.شکست.کمون.در.عدم.

امکانی.که.برای.او.در.مورد.بدســت.آوردن.حمایــت.توده.های.دهقانی.
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همه.کشــورها.وجود.داشت،.نهفته.اســت..کمون.بدرستی.اصول.سیاسی.

صحیحی.در.جهت.منافع.پرولتاریا.و.خرده.بورژوازی.شــهری.و.روستایی.

تدوین.نموده.بود..و.همانطور.که.مارکس.یادآور.می.شود،.بالفاصله.پس.

از.اینکه.دهقانان.این.سیاست.را.می.فهمیدند.در.»تحسین.کارگری.شهری.

بعنوان.“راهنما.و.برادر.خود”.درنگ.نمی.نمودند.«19.ولی.دشمن،.پاریس.

را.به.ســختی.محاصره.کــرده.بود.و.شــایعات.دروغ.و.اتهامات.واهی.بر.

علیه.کمون.انتشــار.داده،.با.این.کار.مانع.از.آن.می.شد.که.دهقانان.بفهمند.

منافع.شــان.در.پیروزی.کمون.است..از.ســوی.دیگر،.رهبران.کمون.نیز.

اهمیــت.اتحاد.با.دهقانان.را.به.طور.کامل.درک.نکردند.و.بعد.ها.که.مورد.

محاصره.و.حمله.ارتش.دشــمن.قرار.گرفتند.دیگر.نه.توانستند.برنامه.شان.

را.به.کشاورزان.شهر.های.دیگر.که.به.موقع.بسیج.نشده.بودند.بشناسانند.و.

نه.توانستند.آنرا.بمورد.اجرا.بگذارند..پرولتاریا.در.وضعیت.انزوایی.قرار.
داشت.که.سرانجام.منجر.به.شکست.انقالب.شد..

باالخــره.تجربه.کمون.ثابت.کرد.که.پرولتاریا.برای.گرفتن.قدرت.و.

استقرار.دیکتاتوری.خود.و.استحکام.آن.باید.حزب.کارگری.داشته.باشد.

که.بنابر.تئوری.و.روش.مارکسیســتی.ای.ایجاد.گشــته.و.به.مشی.انقالبی.

مارکسیســتی.مجهز.باشد..هنگامی.که.مارکس.و.انگلس.به.جمعبندی.این.

تجربــه.پرداختند،.بدون.هیچ.ابهامــی.اظهار.داشــتند:.»پرولتاریا.بعنوان.

طبقــه.در.مبارزه.بر.علیه.نیرو.های.مشــترک.طبقات.دارا،.نمی.تواند.نقش.

فعالی.ایفا.نماید.مگر.با.تشــکیل.حزب.سیاســی.مشخص.و.متمایزی.که.با.

تمام.احزاب.گذشــته.ای.که.بوسیله.طبقات.دارا.تشکیل.شده،.فرق.داشته.
باشد.«20.

علت.اصلی.شکســت.کمــون.پاریس،.فقدان.رهبــری.حزب.انقالبی.

کارگــری.واحدی.بود.که.بر.اســاس.مارکســیزم.حرکــت.کرده.و.خط.
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مشــی.صحیحــی.ارائه.دهد..در.آنزمــان،.مواضع.رهبری.کمون.توســط.

بالنکیســت.ها.و.پرودونی.ها.اشغال.شده.بود؛.و.بین.اعضای.کمون.حقیقتا.

مارکسیســت.واقعی.وجود.نداشت..بالنکیست.ها.هم.به.اندازه.پرودونی.ها.

از.تئوری.های.غلطی.پشتیبانی.می.کردند.که.مانع.تحقق.اتحاد.بین.آنها.در.

زمینه.سیاســی.و.تشــکیالتی.و.برقراری.رهبریتی.قاطع.و.ترسیم.مشی.ای.

صحیح.می.شد.و.آنها.را.به.ارتکاب.اشتباهاتی.در.زمینه.مسایل.تعیین.کننده.

میکشاند.که.ســرانجام.همین.اشــتباهات.منجر.به.شکست.کمون.گردید..

اقدامات.و.تدابیر.صحیحی.که.به.وســیله.کمون.اتخاذ.شد،.کار.توده.های.

انقالبی.ای.بود.که.چون.موجی.کوه.پیکر.می.خروشیدند.و.آنها.را.علیرغم.

تئوری.هــای.غلط.طرفداران.پرودون.و.باکونین.تحمیل.می.کردند..»و.در.

.مانند.همیشه.وقتی. این.دو.مورد.بازی.روزگار.و.تاریخ.چنین.مقدر.داشتهـ.

که.نظریه.پردازان.به.قدرت.می.رســندـ.که.هم.اینها.و.هم.آنها.برعکس.آن.

چیزی.عمل.می.کنند.که.نظریه.مکتبی.آنها.برایشــان.مقرر.و.معین.داشــته.

است.«21.در.مبارزات.انقالبی.پرولتاریا..پیوسته.مبارزه.بین.دومشی.بروز.

می.کند،.بعضی.مواقع.ممکن.اســت.به.نظر.برسد.که.اپورتونیزم.)فرصت.

طلبی(.نقشــی.ایفا.نموده،.ولی.هرگز.چیزی.جز.مانعی.بر.سر.راه.انقالب.

نبوده.اســت..در.بیــن.بالنکیســت.ها.و.پرودونی.ها.می.تــوان.افرادی.که.

چنین.وضعیتی.دارند.یافت..مارکس.می.نویســد.»آنهــا.مانند.دردی.غیر..

قابل.اجتناب.هستند.که.با.گذشت.زمان.می.توان.از.آن.خالصی.یافت؛.ولی.

الزم.به.تذکر.اســت.که.زمان.و.فرصت.آن.)رهایی.از.این.درد(.به.کمون.
داده.نشد.«22

حزب.مارکسیســتی.فقط.در.مبارزه.اش.برای.پیروزی.بر.فرصت.طلبی.

در.تمامی.اشــکال.آن.اســت.که.می.تواند.مشــی.صحیحی.برای.هدایت.

توده.های.انقالبی.به.ســوی.پیروزی.انقالب.پرولتری.و.تحقق.دیکتاتوری.
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پرولتاریا.تدوین.نموده.و.به.پیش.برد..
پسران.و.دختران.قهرمان.کمون.پاریس.در.برهه.کوتاهی.از.زمان.که.
72.روز.بود،.برای.جنبش.بین.المللی.کمونیســتی.آموزش.های.پر.ارزشی.
فراهم.نمودند.که.تا.ابد.گنجینه.ای.غیر.قابل.تقویم.برای.پرولتاریای.جهانی.
محسوب.می.شــود:.»اصول.کمون.ابدیست.و.نمی.تواند.از.بین.برود؛.این.
اصول.تا.وقتی.که.طبقه.کارگر.رهایی.خود.را.بدســت.نیاورده،.به.قوت.

خود.باقی.است.«23.
بله،.اصول.کمون.پاریس.جاودانیســت..از.بیش.از.یک.قرن.پیش.که.
ســرود.»انترناسیونال«.که.بوسیله.اوژن.پوتیه.شاعر.کمون.سروده.شد.در.

سراسر.جهان.طنین.میفکند:.
»...جهان.باید.از.بن.دگرگون.شود .

هیچ.نیستیم.ما،.همه.چیز.خواهیم.شد!«. .
»...متشکل.شویم،.فردا!. .

همبستگی.جهانی.است.راه.نجات.انسان.ها«. .

یادداشتهایفصلچهارم:
1. ـ.ـ لنین. انگلس،. سخنرانی.مارکس.»درباره.کمون.پاریس«،.»مارکس،.

درباره.کمون«،.ص234
2. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص176.ـ
3. همانجا،.ص22ـ
4. منظور،.تسلیم.پاریس.است.که.مورد.حمایت.»تروشو«.بود.ـ
5. لنین.ـ انگلس،. »مارکس،. انترناسیونال«،. تاریخ. سال. »هفت. مارکس:.

درباره.کمون.پاریس«،.ص263.
6. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص42ـ
7. همانجا،.ص46.ـ
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8. همانجا،.ص57.ـ
9. همانجا،.ص74.ـ

10. همانجا،.ص84ـ
11. همانجا،.ص103ـ
12. مارکس:.»نامه.ای.به.تاریخ12/4/1871«،.»نامه.هایی.به.کوجل.من«،.ـ

ص188
13. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص65.ـ
14. همانجا،.ص193ـ
15. همانجا،.ص61ـ
16. مارکس:.»نامه.ای.به.تاریخ.12/4/1871«،.»نامه.هایی.به.کوجل.من«ـ
17. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص16ـ
18. لنین:.»دولت.و.انقالب«،.ص53-54ـ
19. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص186ـ
20. »انترناسیونال.اول«،.ص338ـ
21. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص13ـ
22. همانجا،.ص83.ـ
23. لنین.ـ.ـ انگلس،. »مارکس،. پاریس«،. کمون. درباره. مارکس. »سخنرانی.

درباره.کمون.پاریس«،.ص234



جمهوری.فرانسه
آزادی.– برابری.– برادری
اتحادیه.بین.المللی.کارگران.

شورای.فدرال.بخش.های.پاریس.-.مجمع.فدرال.انجمن.های.کارگری.

کارگران!
یک.رشــته.طوالنی.از.حوادث.ناگوار.فاجعه.ای.که.بنظر.می.رسد.باید.ویرانی.
کامل.کشور.ما.را.موجب.شود..این.چنین.است.ترازنامه.وضعیتی.که.حکومت.هایی.

که.سر.فرانسه.تسلط.یافته.اند،.در.این.کشور.بوجود.آورده.اند..
آیا.ما.خصوصیات.الزم.برای.سر.بلند.کردن.از.این.پستی.را.از.دست.داده.ایم؟.
آیا.ما.تا.آن.حد.تباه.و.منحط.گشته.ایم.که.با.تسلیم.و.رضای.استبداد.فریبکار.کسانی.
را.که.ما.را.به.بیگانه.تسلیم.نموده.اند.تحمل.کرده.و.توان.خود.را.جز.صرف.العالج.

نمودن.خود.بوسیله.جنگ.داخلی.نمی.نماییم؟
وقایــع.اخیر.قدرت.مردم.پاریس.را.نشــان.داد..ما.اعتقــاد.داریم.که.تفاهمی.

برادرانه.بزودی.خردمندی.خود.را.اثبات.خواهد.کرد..
اصل.اتوریته.از.این.پس.برای.استقرار.نظم.در.خیابان.ها.و.برای.تجدید.حیات.

کار.در.کارگاه.ها.ناتوان.است.و.این.ناتوانی.نفی.خودش.می.باشد..
افتــراق.منافع.موجــب.ویرانی.و.نابودی.عمومی.شــده.و.به.جنگ.اجتماعی.
دامن.زده.است..از.آزادی،.از.برابری.و.از.همبستگی.است.که.باید.ضمانت.نظم.را.
بر.مبانی.نوین.و.تجدیدسازماندهی.کار.را.که.شرط.نخستین.آن.است.طلب.کنیم..

کارگران!.
انقــالب.کمون.این.اصــول.را.مورد.تایید.قــرار.داده.و.کلیه.عوامل.نفاق.در.
آینده.را.به.کنار.زده.است.آیا.در.دادن.رای.اعتماد.قطعی.خود.به.آن.تردید.دارید؟.
استقالل.کمون.مرهون.قراردادیست.که.مواد.آن.که.آزادانه.مورد.بحث.قرار.

گرفته.اند.به.تضاد.طبقاتی.پایان.داده.و.برابری.اجتماعی.را.تامین.می.نماید..
ما.رهایی.زحمتکشان.را.مطالبه.نموده.ایم.و.هیئت.نمایندگان.کمون.ضامن.آن.
است..زیرا.این.آزادی.باید.به.هر.شهروندی.امکان.دفاع.از.حقوقش.را.داده.امکان.
دهــد.که.به.نحوی.موثر.اعمــال.ماموریتی.را.که.وظیفــه.اداره.منافع.او.را.دارند.

کنترول.کرده.و.اجرای.تدریجی.اصالحات.اجتماعی.را.تعیین.کند..
خودمختاری.هر.کمون.باعث.از.بین.رفتن.هرگونه.خصلت.سرکوبگرانه.نسبت.
به.مطالبات.آن.خواهد.شــد.و.جمهوری.را.در.عالی.ترین.شکل.آن.مورد.تایید.قرار.



خواهد.داد..
کارگران!.

ما.جنگیده.ایــم،.ما.آموخته.ایم.که.برای.اصل.مســاوات.خواهانه.خود.متحمل.

رنج.گردیم..ما.نمی.توانیم.عقب.نشــینی.کنیم.در.حالیکه.می.توانیم.به.گذاردن.اولین.
سنگ.ساختمان.جامعه.کمک.نماییم.
ما.چه.چیزی.را.خواسته.ایم؟.

ســامان.دادن.به.اعتبــار،.مبادله.و.اتحادیه.به.منظور.تضمیــن.تمام.ارزش.کار.
برای.کارگر!

تعلیمات.رایگان،.غیر.مذهبی.و.کامل؛.حذف.تشــکیل.اجتماعات.و.تشــکیل.

اتحادیه،.آزادی.مطلق.مطبوعات.و.شهروندان؛.سازماندهی.خدمات.پلیس،.نیروی.

نظامی،.بهداشت،.آمار.وغیره.از.نظر.شهری..ما.گول.حکام.مان.را.خورده.بودیم..ما.

اجازه.داده.بودیم.که.ما.را.بازی.دهند.در.حالی.که.آنان.نوبه.به.نوبه.جناح.هایی.را.
که.تضاد.آشتی.ناپذیر.آنها.موجودیت.شان.را.تضمین.می.کرد.سرکوب.می.ساختند.
امروز.مردم.پاریس.روش.بین.اند..آنها.برای.خود.نقش.کودکی.را.که.توســط.
استاد.هدایت.شود.نمی.پذیرند.و.در.انتخابات.شهرداری.ها.که.حاصل.جنبشی.است.
کــه.خود.آنها.بوجود.آورده.اند،.بیاد.می.آورند.که.اصلی.که.بر.ســازماندهی.یک.
گروه،.یک.اتحادیه.حاکم.اســت.همانســت.که.باید.بر.تمامی.جامعه.حاکم.باشد.و.
همانطور.که.آنها.هر.مدیر.و.رئیس.را.که.توســط.قدرت.خارج.از.بطن.آنها.به.آنها.
تحمیل.شــود.دور.خواهند.افگند،.هر.شهردار.یا.فرماندار.تحمیلی.توسط.دولتی.را.

که.با.خواست.های.آنها.بیگانه.باشد.نخواهند.پذیرفت..
مــردم.پاریس.حق.عالیه.خود.را.در.انتخابات.کنگره.و.حاکم.ماندن.در.شــهر.
خود.و.تشکیل.هیئت.نمایندگی.شهری.خود.به.صورتی.که.مناسب.اوست.و.بدون.

اینکه.ادعای.تحمیل.آنرا.به.دیگران.داشته.باشد،.تایید.می.نماید..
ما.یقین.داریم.که.خلق.پاریس،.یکشــنبه.26.مارس.افتخار.رای.دادن.به.کمون.

را.خواهند.داشت..
نمایندگان.حاضر.در.جلســه.شــب.23.مــارس.1871.مجمع.فــدرال.انجمن.

کارگری:
.

ابری،.لئوفرانکل،کاملینا،.الزارلوی،.بوده،.ه.گول،.دکام،.پندی،.شــودزگ،.

لـــرو،.اوت،.ا.پتی.یه،.کواف،.لیموزن،.گـاالن،.روویــرول،.و.دمی،.مارتن.لئون،.

هــان،..اســپوتلر،.ا.دوتن،.نوســتاگ،.هامه،.آ..تیس،.دوپوپی،.ش..روشا،.ژانس،.
وری،.ژ..اللمان



فصل پنجم 

مبارزه مارکس و انگلس 
علیه مشی اپورتونیستی

در برخورد با مسئله
ایجاد احزاب در اروپا





اقتصاد.ســرمایه.داری.کشــور.های.اروپا.در.ســال.های.70.و80.قرن.

نوزدهم.به.رشــد.خود.با.ســرعت.ادامه.می.داد.و.در.حال.گذار.از.مرحله.

ســرمایه.داری.لیبرال.)آزاد(.به.مرحله.امپریالیــزم.بود..بورژوازی.کامال.

به.طرف.ارتجاع.چرخش.می.یافــت.و.تضاد.بورژوازی.و.پرولتاریا.دیگر.

تضاد.عمده.در.این.کشــور.ها.شــده.بــود؛.جنبش.بین.المللی.کمونیســتی.

نیــز.وارد.مرحله.جدید.می.شــد..»غرب.وارد.دوره.تــدارک.آرام.برای.

روبرو.شدن.با.تغییرات.آتی.می.شود،.همه.جا.احزاب.سوسیالیستی.با.پایه.

کارگری.تشــکیل.می.شود.که.اســتفاده.از.پارلمانتاریزم.بورژوایی.را.یاد.

گرفته.و.میاموزند.که.نشــر.یات.روزانه،.موسســات.آموزشی،.سندیکا.ها.

و.تعاونی.هــای.خود.را.بوجود.آورند..نظریــات.مارکس.پیروزی.کاملی.

کســب.کرده.و.رواج.می.یابد..جریــان.انتخاب.و.گــردآوری.نیروهای.

پرولتــری.که.در.جهت.تدارک.نیروهای.آینده.می.باشــد،.به.کندی.ولی.
با.اطمینان.دنبال.می.شود.«1

وظیفه.اصلی.پرولتاریا.در.طی.این.مرحله،.دقیقا.عبارتســت.از.ایجاد.

حزب.انقالبی.مســتقل.خود.برای.گردآوری.نیروهای.انقالبی،.به.منظور.

آنکه.خود.را.چه.از.لحاظ.ایدئولوژیکی.و.چه.از.لحاظ.تشــکیالتی.جهت.
استقبال.از.اوج.گیری.انقالبی.آینده،.آماده.سازد..

پرولتاریای.کشــور.های.مختلــف.اروپا.به.کمــک.مارکس.و.انگلس.
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پشــت.سر.هم.احزاب.و.دسته.های.انقالبی.بوجود.میآورند..پس.از.تاسیس.

حزب.سوســیال– دمکرات.کارگری.آلمان.)ایزناخی.ها(.در.ســال1869.

احزاب.سوسیالیست.کارگری.یکی.پس.از.دیگری.در.هلند.)1870(،.در.

دانمارک.)1871(،..در.ایاالت.متحده.)1877(،.در.چکسلواکی.)1878(،.

در.فرانســه.)1879(،.در.ایتالیــا.)1882(،.در.بلژیک.)1885(،.در.نروژ.

)1887(،.در.اتریش.)1888(،.در.ســویس.و.ســوئد.)1889(.تاســیس.

می.شوند..با.پیدایش.گروه.»رهایی.کار«.در.روسیه.)1883(.و.فدراسیون.

سوسیال.دمکرات.در.انگلستان.)1884(.اولین.گروه.های.مارکسیستی.در.
این.دو.کشور.پا.به.عرصه.وجود.می.گذارند..

این.احزاب.و.گروه.های.سوسیالیســتی.که.تازه.ایجاد.شــده.بودند،.با.

انتشار.سوسیالیزم.و.با.تسریع.در.گسترش.جنبش.کارگری.نقش.مترقیانه.ای.

ایفــا.نمودند..ولی.آنها.هنــوز.پختگی.الزم.را.در.زمینــه.ایدئولوژیکی،.

سیاســی.و.تشکیالتی.نداشته.و.به.درجات.مختلفی.زیر.نفوذ.انواع.و.اقسام.

جریانات.اپورتونیســتی.قرار.داشــتند..مارکس.و.انگلس.توجه.زیادی.به.

تاسیس.و.گســترش.احزاب.کارگری.مبذول.می.داشتند.و.با.انتقاد.شدید.

از.گرایشــات.اپورتونیســتی.ای.که.در.درون.آنها.بروز.می.کرد.صمیمانه.

به.گســترش.این.احزاب.کمک.می.نمودند.تا.بدیــن.طریق.بتوانند.مطابق.

مشــی.ای.صحیح.پیشرفت.نموده.و.به.احزاب.واقعی.و.انقالبی.کارگری.با.
خصلت.توده.ای.تبدیل.شوند..

۱ـمبارزهبیندومشی
طیجریانایجادحزبسوسیالیستکارگریآلمان

کشور.آلمان.پس.از.جنگ.فرانسه.و.آلمان.یکپارچگی.خود.را.از.باال.

تحقق.بخشــید..ســرمایه.داری.آلمان.به.کمک.خارت.پنج.میلیارد.فرانکی.
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که.از.فرانسه.اخذ.کرد.و.با.استفاده.از.استانهای.زرخیز.و.معدنی.الزاس.و.

لرن.که.ضمیمه.خاک.خود.نموده.بود.و.باالخره.در.اثر.اســتفاده.از.علوم.

و.تکنیک.های.بسیار.پیشرفته.در.صنایع.خود،.بسرعت.شکوفان.شد..و.در.

نتیجه.صفوف.پرولتاریای.آلمان.نیز.به.ســرعت.وسیع.تر.شده.و.با.تشدید.

مــداوم.مبارزات.پرولتاریا.بر.علیه.بورژوازی،.جنبش.کارگری.بین.المللی.

هر.روز.به.میزان.وســیع.تری.گسترش.می.یافت،.و.جنبش.کارگری.آلمان.

موقعیت.برتری.در.جنبش.بین.المللی.کمونیستی.آن.عصر.بدست.میآورد؛.

در.فرانســه،.شکســت.کمون.پاریس.لطمات.فراوانی.بــر.پرولتاریا.وارد.

آورد؛.در.انگلستان،.جنبش.کارگری.در.اثر.پیدایش.اشرافیت.کارگری.و.

اغتشاشاتی.که.تریدیونینیست.ها.برپا.می.کردند.در.وضعیت.عقب.مانده.ای.

بســر.می.برد؛.برعکس،.جنبش.کارگری.آلمــان،.رونق.فراوانی.می.یافت..

انگلس.در..آن.دوره.اظهار.داشــت:.»کارگــران.آلمان.در.حال.حاضر.در.

موقعیت.پیش.آهنگی.مبارزه.پرولتری.قرار.دارند.«2.ولی.حدود.سال.های.

70.بود.که.دو.جناح.در.جنبش.کارگری.آلمان.به.مقابله.با.هم.دست.زدند:.
ایزناخی.های.انقالبی.و.السالی.های.اپورتونیست..

حزب.الســالی.همان.اتحادیه.عمومی.کارگران.آلمان.بود.که.در.سال.

1863.تاســیس.یافته،.و.اولین.رییس.آن.الســال.بود..با.مرگ.او.در.سال.

1864،.طرفدارانش.به.کنترل.این.ســازمان.و.پیاده.نمودن.مشی.ارتجاعی.
استاد.خود.در.آن.همچنان.ادامه.دادند..

حزب.ایزناخی.یا.حزب.کارگری.سوســیال.دمکرات.آلمان.در.اوت.

1869.در.شــهر.ایزناخ.واقع.در.آلمان.تاســیس.یافت.و.آن.حزب.انقالبی.

چپــی.بود.که.در.اثر.توجه.و.پشــتیبانی.مارکــس.و.انگلس.و.در.جریان.

مبارزه..ای.شــدید.علیه.الســالی.ها.گســترش.یافت..و.اولین.حزبی.بود.که.

تا.آن.زمان.در.تاریخ.جنبش.بین.المللی.کمونیســتی.تاسیس.شده.بود..این.
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حزب.رهبران.معروفی.داشــت.که.کامال.به.طبقه.کارگر.تعلق.داشتند..دو.

تن.از.معروف.ترین.رهبران.این.حزب،.اگوســت.ببل.و.ویلهلم.لیبکنشــت.

بودند..اگوســت.ببل.)1840-1913(.که.بعنوان.کارآموز.کار.می.کرد،.

در.ســال.1865.به.انترناســیونال.اول.وارد.شــد.و.بــه.دکترین.مارکس.

معتقد.گشــت..او.اکتیویست.)طرفدار.فعالیت.و.عمل(،.سازمانده.و.ناطق.

کارگری.برجســته.ای.بود.که.با.شــور.و.حرارت.از.منافع.کارگران.دفاع.

نموده.و.بدون.گذشــت.بر.علیه.طبقات.ارتجاعــی.حاکم.مبارزه.می.کرد.

و.همین.امــر.برای.او.به.قیمت.چندین.بار.اخراج.و.حبس.توســط.دولت.

ارتجاعی.تمام.شــد..او.همیشه.خود.را.شاگرد.مارکس.و.انگلس.می.خواند.

و.بی.وقفه.به.گرایش.های.اپورتونیســتی.موجود.در.درون.حزب.حمالت.

ســتوه.آور.می.نمود؛.ولی.شناخت.او.از.اصول.پایه.ای.تئوری.مارکسیستی.

ناکافی.بود.و.همین.امر.باعث.شد.که.در.چندین.مورد.مرتکب.اشتباهات.

فاحشــی.بشــود..مارکس.و.انگلس.چندین.بار.از.او.انتقــاد.کرده.و.به.او.
کمک.نمودند.تا.در.طریقی.صحیح.گام.بردارد..

ویلهلم.لیبکنشــت.)1826-1900(.در.انقالب.1848.آلمان.شــرکت.

جسته.و.پس.از.شکست.آن.به.لندن.پناه.برد..او.در.آنجا.با.مارکس.و.انگلس.

بر.خورد.و.تحت.تاثیر.مستقیم.آنها.به.سوسیالیزم.گرایید..او.پرشورترین.

مبلــغ.ایدئولوژی.انقالبی.انترناســیونال.اول.و.همچنین.ســازمانده.بخش.

آلمانی.این.اتحادیه.بود..لیبکنشــت.در.مبارزه.بر.علیه.دشمن،.سرسخت.و.

قاطع.بود.و.همین.امر،.در.غالب.اوقات.به.قیمت.مورد.آزار.و.تعقیب.قرار.

گرفتنش.از.طرف.دولت.مرتجع.تمام.می.شد..ولی.لیبکنشت.در.همان.حال.

که.کمک.به.طبقه.کارگر.آلمان.می.نمود،.مرتکب.اشتباهات.سنگینی.نیز.

شد..او.به.ویژه.در.مبارزه.دو.مشی.موجود.در.درون.حزب.بر.سر.چندین.

مسئله.اساسی.مارکسیستی.اغلب،.مردد.و.آشتی.پذیر.می.شد.و.حتی.تا.حد.
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رهــا.نمودن.اصول.پیش.می.رفت.و.به.همین.دلیــل.در.چند.مورد.به.طور.

جدی.مورد.انتقاد.مارکس.و.انگلس.قرار.گرفت..لیبکنشــت.در.اغلب.این.

موارد.قادر.می.شــد.که.نظریات.خود.را.تصحیح.کرده.و.مواضعی.انقالبی.
اختیار.کند..

اختالفــات.اصولــی.در.مورد.بســیاری.از.مســایل.اساســی،.حزب.

ایزنــاخ.را.از.حزب.الســالی.بعلت.آنکه.خط.مشــی.های.کامال.متضادی.را.

پیــش.می.گرفتند.جدا.ســاخت..حزب.ایزناخ.از.همــان.ابتدای.کار.عضو.

انترناسیونال.اول.شد.و.دســتورالعمل.های.آنرا.به.مورد.اجراء.گذارد.و.با.

پایبندی.به.اصول.انترناســیونالیزم.پرولتری،.با.هجوم.پروس.پادشاهی.به.

فرانسه.مخالفت.نمود.و.از.کمون.پاریس.و.مبارزات.قهرمانانه.طبقه.کارگر.

فرانســه.پشتیبانی.کرد..و.اما.حزب.الســالی.از.وارد.شدن.به.انترناسیونال.

اجتنــاب.ورزید.و.با.حفظ.مواضع.ملیت.پرســتی.افراطــی،.با.تمام.قوا.از.

جنگ.تجاوزکارانه.دولت.بیسمارک.علیه.فرانسه.حمایت.نمود؛.این.حزب.

تا.آنجا.پیش.رفت.که.با.جالدانی.که.کمون.پاریس.را.وحشــیانه.سرکوب.

نمودند.متحد.شد.و.بدین.ترتیب.در.مبارزه.کارگران.فرانسوی.کارشکنی.

نمود..دو.خط.مشی.مخالف.نتایج.مختلفی.ببار.آودرند:.در.حالی.که.اعتبار.

و.نفوذ.حــزب.ایزناخ.در.میان.کارگران.به.ســرعت.فزونی.می.گرفت.و.

تعداد.اعضای.آن.افزایش.می.یافت.و.تشــکیالت.آن.اهمیت.پیدا.می.کرد،.

حزب.الســالی.به.تدریج.خود.را.با.خروج.توده.هــای.کارگری.از.حزب.

که.هر.روز.تعداد.شــان.زیادتر.می.گشت.روبرو.میدید.و.تشکیالت.آن.در.

حال.نابودی.بود..در.ســال1869.تعداد.اعضای.ســندیکا.هایی.که.بوسیله.

الســالی.ها.اداره.می.شد.35000.نفر.بود.ولی.در.سال1871.کمی.بیش.از.

4200.عضــو.برایش.باقی.نمانده.بود..حزب.ایزناخ.به.منظور.جوابگویی.

به.شــرایط.مبارزاتی.و.یکپارچه.ساختن.حرکت.جنبش.کارگری،.چندین.
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بار.به.حزب.الســالی.پیشــنهاد.اتحاد.به.منظور.مقابله.با.دشمن.مشترک.را.

نمود..ولی.هر.بار.با.امتناع.غیرمنطقی.این.حزب.روبرو.شــد..تنها.پس.از.

1873.کــه.اعتبار.نفوذ.حزب.الســالی.در.کمترین.حد.خود.بود.و.حزب.

در.شــرایط.مشکلی.قرار.داشــت.که.خروج.از.آن.آشکارا.برایش.مشکل.

می.نمود،.الســالی.ها.رفتار.همیشــگی.خود.را.تغییر.دادند..آنها.با.بدســت.

گرفتن.ابتکار.طرح.مســئله.وحدت،.رســاتر.از.هر.کس.دیگری.شروع.به.

ســتایش.از.»وحدت«.نمودند..مارکس.و.انگلس.با.همان.نگاه.اول.شگرد.

آنها.را.بر.مال.ســاخته.و.بدرستی.خاطرنشان.ســاختند:.اگر.آنها.امروز.باز.

گشــته.اند.و.به.ما.رو.آورده.اند.و.می.خواهند.آشتی.کنند.برای.اینست.که.

در.موقعیت.بســیار.ســختی.قرار.دارند؛.ولی.ما.نمی.توانیــم.به.آنها.اجازه.

بدهیــم.که.از.حیثیت.و.اعتبار.حزب.ما.در.بین.کارگران،.برای.اســتحکام.

موقعیت.متزلزل.خود.اســتفاده.کنند..انگلــس.اظهار.کرد:.»نباید.از.تمام.
این.هیاهو.هایی.که.بر.سر.وحدت.براه.اندخته.اند،.فریب.خورد.«3.

طرز.برخورد.مارکس.و.انگلس.به.مسئله.وحدت.بسیار.روشن.بود..آنها.

در.اصل.مخالف.وحدت.نبودند.زیرا.در.واقع.وحدت.برای.تاسیس.حزب.

متحــد.طبقه.کارگر.در.آلمان.به.منظور.مســتحکم.نمــودن.موقعیت.طبقه.

کارگــر.امری.ضروری.بود..ولی.آنها.تاکیــد.می.کردند.که.این.وحدت.

می.بایست.تحت.شرایط.مشخصی.انجام.پذیرد:.»اولین.شرط.وحدت.این.

بود.که.آنها.انشعاب.گری.یعنی.السالی.بودن.را.نفی.می.کردند.«4.مارکس.

و.انگلــس.چندین.بار.به.رهبران.حزب.آلمان.هشــدار.دادند.که.نمی.توان.

در.مــورد.اصول.مصالحه.کرد:.و.اگر.شــرایط.هنوز.برای.وحدت.آماده.

نیســت،.می.توان.با.الســالی.ها.بر.ســر.یک.پالتفرم.عمل.در.مقابل.دشمن.

مشترک.توافق.نمود..ولی.به.هیچ.وجه.نباید.جریان.وحدت.تشدید.کرد..

ولی.چون.رهبــران.حزب.ایزناخ.خصوصی.لیبکنشــت.بیش.از.حد.مایل.



161 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

بــه.وحدت.دو.حزب.بودند،.نه.تنها.به.نصایح.دوســتانه.مارکس.و.انگلس.

وقعی.می.گذاشتند.بلکه.پشت.سرآنها.همراه.با.السالی.ها.طرح.برنامه..ای.را.

که.مملو.از.اپورتونیزم.الســالی.بود.نوشتند..این.طرح.همان.طرح.برنامه.

حزب.سوسیالیســت.کارگری.آلمان.اســت.کــه.روز.7.مارس.1875.در.

روزنامه.های.رسمی.دو.حزب.منتشر.شد..مارکس.و.انگلس.با.مالحظه.این.

برنامه،.از.آن.خشــمگین.و.منزجر.شــدند..از.نظر.آنها.برنامه.یک.حزب.

»مانند.پرچمش.است.که.در.مقابل.دیدگان.همه.برافراشته.شده.است.«5،.

و.»رسما.نشان.ها.و.دیرکهایی.نصب.می.کند.که.به.تمام.جهان.سطح.جنبش.

حزب.را.نشــان.می.دهد.«6؛.به.هر.حال،.این.طرح،.طرحی.بود.که.»قطعا.

در.خور.محکومیت.بــود.و.حزب.را.ضایع.و.خراب.می.نمود.«7،.طرحی.

بود.که.کامال.با.مفاهیم.پایه.ای.که.از.مدت.ها.پیش.در.»مانیفســت.حزب.

کمونیست«.تشریح.شده.بود.و.همچنین.به.اصولی.که.پرولتاریای.پاریس.

در.جریان.عمل.انقالبی.خود.در.سال.1871.تدوین.نموده.بود،.به.مخالفت.

می.پرداخت..و.اینها.مســایلی.بودند.کــه.انگلس.را.وادار.نمود.که.بگوید.

»طرح.برنامه.نمودار.یک.بازگشــت.قهقرایی.آشــکار.است.«8.انگلس.به.

منظور.پاسخگویی.به.موقع.به.حرکت.معکوس.السالی.ها.در.درون.حزب.

و.دفاع.از.اصول.انقالبی.مارکســیزم.و.همچنیــن.به.منظور.آموزش.دادن.

بــه.رفقایی.که.گمراه.بودند.و.کمک.به.آنها.بــرای.اینکه.بتوانند.بخوبی.

مرز.های.بین.مارکسیزم.و.اپورتونیزم.را.تشخیص.دهند،.در.نامه.ای.به.ببل.

اظهار.داشــت:.»در.صورتی.که.آن.)برنامــه(.مورد.تصوب.و.قبول.واقع.

شــود،.نه.من.و.نه.مارکس.هرگز.نخواهیم.توانست.عضو.حزب.جدید.که.

بر.چنین.اساسی.تاسیس.یافته.باشد،.بشویم.«9.مارکس.که.در.اثر.مریضی.

قوایش.تحلیل.رفته.بود.در.آوریل.و.می.1875.انتقاد.هایش.را.تحت.عنوان.

»یادداشــت.هایی.بر.برنامه.حزب.کارگری.آلمان«.)یا.»نقد.برنامه.گتا«(.
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نگاشت..او.ماده.به.ماده.طرح.برنامه.را.تحلیل.کرد..و.ماهیت.راستگرایی.

افراطی.السالیزم.را.که.با.انقالب.مخالفت.می.ورزید.و.بازگشت.به.عقب.را.

توصیه.می.نمود.از.پادشــاهی.ارتجاعی.پروس.دفاع.می.کرد،.افشاء.کرده.

مورد.انتقاد.قرار.داد..مارکس.در.طی.نقدش.تئوری.سوســیالیزم.علمی.را.
باز.هم.توسعه.داد..

»نقــد.برنامه.گتا«.ادعانامه.درخشــان.مبارزه.ی.بی.گذشــت.مارکس.

علیه.مشــی.اپورتونیستی.السال.است..این.نقد.اســلحه.ای.برنده.برای.نقد.

رویزیونیزم.به.شــمار.می.آید..مارکس.و.انگلــس.به.این.امید.که.رهبران.

حزب.متوجه.اشــتباهات.خود.بشوند.و.با.پا.فشاری.به.روی.اصول.انقالبی.

اشــتباهات.خود.را.تصحیح.نمایند،.این.نقد.را.برای.آنها.فرســتادند..ولی.

لیبکنشت.و.دیگران.انتقاد.صحیح.و.بجای.مارکس.و.انگلس.را.نپذیرفتند..

کنگــره.وحــدت.دو.حزب.در.مه.1875.در.شــهر.گتا.برگــزار.گردید..

الســالی.ها.بین.نماینــدگان.کنگره.اکثریت.را.داشــتند.و.بــه.جز.بعضی.

تغییــرات.کلمه.ای.تغییر.دیگــری.به.برنامه.ندادنــد..و.بدین.ترتیب.آنچه.

می.رفت.تا.برنامه.حزب.سوسیالیســت.کارگری.آلمــان.ـ.که.از.ادغام.دو.

حزب.بوجود.آمده.بودـ.شــود،.به.نام.برنامه.گتا.تصویب.گردید..از.پنج.

نفر.عضو.کمیته.مرکزی.که.به.وســیله.کنگره.انتخاب.شــد.ســه.نفر.آنها.

الســالی.بودند؛.بترتیبی.که.قدرت.رهبری.در.حزب.در.واقع.در.دســت.

آنهــا.قرار.گرفــت..پس.از.کنگره.گتــا،.طبقاتی.مختلــف.جامعه.متوجه.

ناهماهنگی.هــا.و.تناقضات.برنامه.نشــدند،.توده.های.کارگــر.با.نقطه.نظر.

مارکسیســتی.آنرا.)برنامه.را(.درک.کردند.و.بر.آن.توجیهی.کمونیستی.

نهادند....و.اما.این.احمق.های.بورژوا،.آنها.هم.آنرا.برنامه.ای.کمونیســتی.

دانســته.و.آنقدر.جدی.با.آن.برخورد.کردند.که.بیش.از.آن.ممکن.نبود..

این.برنامه.با.اســتقبالی.که.در.خور.آن.نبود.روبرو.شد؛.انگلس.در.نامه.ای.
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به.و.براک.نوشــت.که.»همین.و.تنها.همین.عوامل.بود.که.مانع.شد.من.و.

مارکس.رسما.عدم.پشتیبانی.خود.را.از.این.برنامه.ابراز.ننماییم.«10.و.تنها.

در.ســال1891.بنابر.ضرورت.های.مبارزه.علیه.اپورتونیزم.بود.که.در.اثر.
مبارزه.سرسخت.انگلس.»نقد.برنامه.گتا«.ی.مارکس،.باالخره.منتشر.شد..

2ـنقدبرنامهگتا
مارکس،.در.کتــاب.خود،.برنامه.گتا.را.عمدتــا.از.جهات.زیر.مورد.

انتقاد.قرار.داده.است:.
1(.نقد.مشی.رفورمیستی.)اصالح.طلبانه(.السالی.ها.که.برای.
توفیق.در.امر.تحقق.جامعه.سوسیالیســتی.»بیشــتر.امکانات.و.

وسایل.قانونی.طلب.می.کردند«.
برنامه،.به.منظــور.فراهم.نمودند.مفروضــات.تئوریکی.برای.توجیه.
مشــی.اپورتونیســتی،.از.همان.ابتدا.اعالم.میدارد.که.»کار،.ســر.چشمه.
هر.ثروت.و.هر.فرهنگی.اســت.«.مارکس.با.تاکید.این.مطلب.که:.»کار.
سرچشــمه.هر.ثروتی.نیست«11.آن.گفته.را.رد.کرد..برای.اینکه.کار.همه.
ثروت.ها.و.فرهنگ.را.بوجود.آورد.باید.با.شــرایط.مادی.طبیعی.همچون.
تملک.مواد.اولیه.و.ابزار.تولید.جور.و.یکسان.باشد؛.از.سوی.دیگر.»کار«.
فقط.در.روابط.معین.اجتماعی.می.تواند.انجام.شود.و.همین.امر.موعظه.های.
پرفریب.و.توخالی.الســالیزم.را.در.مورد.»کار«.آشــکار.می.کند..بحث.
درباره.این.مســئله.)کار(.با.کنار.گذاردن.مســئله.اساسی.مالکیت.وسایل.
تولید.جز.مخفی.نمودن.اســتثمار.طبقاتی،.حذف.مبارزات.طبقاتی،.حفظ.
مالکیت.خصوصی.و.مخالفت.با.انجام.انقالب.پرولتری.توســط.کارگران،.

هدف.دیگری.ندارد..
طــرح.برنامه.قویا.بــه.روی.قانــون.فرضی.ای.بنام.»قانــون.فوالدین.
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دســتمزد.ها«.که.الســال.آنرا.اختراع.کرده.بود.تاکید.و.پافشاری.داشت..

از.نظر.این.قانون.متوســط.دســتمزد.کارگری.می.توانست.فقط.در.حدود.

پایین.ترین.سطح.الزم.برای.زنده.نگهداشتن.یک.کارگر.و.خانواده.اش.نوسان.

کند..اگر.دســتمزد.ها.را.از.این.میانگیــن.افزایش.دهند.زندگی.کارگران.

بهبود.می.یابد،.میزان.زاد.و.ولد.ساکنین.زیاد.می.شود..و.این.امر،.افزایش.

تعداد.کارگران.را.در.پی.خواهد.داشــت.و.همین.مســئله.تنزل.دستمزد.ها.

را.ممکن.می.ســازد؛.برعکس.اگر.دستمزد.ها.را.پایین.از.این.مقدار.متوسط.

نگهدارنــد،.میزان.افزایش.جمعیت.کم.می.شــود.و.تعداد.کارگران.تقلیل.

می.یابد..و.این.امر.امکان.افزایش.حقوق.ها.را.فراهم.می.نماید..همچنان.که.

مارکس.می.گوید،.اســاس.نظری.این.قانون.ادعایی.یعنی.»قانون.فوالدین.

دســتمزدها«.چیزی.جز.نظریه.جمعیت.مالتوســی.نیست..طبق.این.نظریه،.

علت.فقر.کارگران.را.نباید.در.سیستم.کار.مزدوری.سرمایه.داری.جستجو.

کرد.بلکه.باید.در.این.قانون.فریبنده.»دستمزد«.یافت..و.این.در.حقیقت.

دفاع.از.سیســتم.ســرمایه.داری.و.مخالفت.با.انقالب.پرولتری.با.توسل.به.

دروغ.های.ارتجاعی.اســت..تئوری.علمی.دستمزد.و.نظریه.ارزش.اضافی.

در.سال.های70.قرن.نوزدهم.به.مقدار.وسیعی.مقبولیت.عامه.یافته.بود..در.

این.شرایط.پذیرفتن.مفاهیم.ارتجاعی.السال.از.طرف.یک.حزب.پرولتری.

چون.حزب.کارگری.سوسیال.دمکرات.آلمان،.می.بایست.اشخاص.شریف.
را.منقلب.سازد..

مارکس.همچنیــن.طرز.تفکــر.فرصت.طلبانه.ای.که.در.طــرح.برنامه.

وجود.داشــت.و.»اســتقرار.شــرکت.های.تولیدی.با.کمک.دولت«.را.به.

منظور.تحقق.سوسیالیزم.توصیه.می.نمود،.مستدال.رد.کرد..تجربه.انقالب.

پرولتری.نشــان.داده.بود.که.فقط.انقالب.قهرآمیز،.انهدام.دستگاه.دولت.

بورژوایی.و.اســتقرار.دیکتاتوری.پرولتاریاست.که.قادر.است.امکان.خلع.
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ید.از.خلع.یدکنندگان.و.غاصبین.را.فراهم.نموده.و.سوســیالیزم.را.تحقق.

بخشــد..نشر.و.ترویج.سفســطه.کمک.دولتی.در.واقع.به.منزله.گرایش.به.

منصرف.ســاختن.کارگران.از.مبارزه.طبقاتی.و.حفظ.حاکمیت.ارتجاعی.
بورژوازی.می.باشد..

2(.نقد.یاوه.گویی.های.السال.در.مورد.استقرار.یک.»دولت.
آزاد«.و.بسط.تئوری.دیکتاتوری.پرولتاریا..

الســال.با.حرکت.از.درک.ایده.آلیستی.تاریخ،.مشخصه.طبقاتی.دولت.

را.به.حساب.نمی.آورد؛.او.دولت.را.بعنوان.پدیده.ای.فوق.طبقاتی.معرفی.

می.نمود.و.ادعا.می.کرد.که.کار.اساسی.دولت.»ترقی.دادن.بشریت.بسوی.
کسب.آزادیست«..

طــرح.برنامه.بــه.ترویــج.برداشــت.فرصت.طلبانه.الســال.از.دولت.

پرداخته.و.اســتقرار.ایــن.»دولت.آزاد«.تخیلی.را.هــدف.مبارزه.حزب.

قرار.داد.و.بدین.ترتیب،.از.مســئله.اساســی.دیکتاتــوری.پرولتاریا.کامال.

روی.گردانــد..مارکس.با.خشــم.و.نفرت.فراوان.سفســطه.دولت.آزاد.را.

نقد.نمود..مارکســیزم.دولت.را.بالنفســه.بعنوان.قوه.قهریه،.بعنوان.ابزار.

ســتم.یک.طبقه.بر.طبقه.دیگــر.در.نظر.می.گیــرد..امپراطوری.پروس.و.

آلمان.در.آن.زمان.»چیزی.جز.اســتبداد.نظامی.بــا.زرهی.بوروکراتیک.

و.با.زرهپوشی.پلیسی،.با.آرایش.اشــکال.پارلمانی،.با.مخلوطی.از.عناصر.

فئودالی.و.نفوذ.بورژوایی،.چیــز.دیگری.نبود.«12.این.امپراطوری.ابزار.

طبقاتی.یونکرس.های.زمیندار.و.ســرمایه.داری.بزرگ.بود..برخالف.آنچه.

که.طــرح.برنامه.ادعا.می.کند.چنین.حکومتــی.مانند.دیگر.حکومت.های.

سرمایه.داری،.نمی.تواند.به.صورت.آرام.و.صلح.آمیز.به.دولتی.آزاد.تغییر.

یابد..و.اگر.پرولتاریا.دستگاه.فرتوت.دولت.را.سرنگون.می.کند.تا.دستگاه.

جدیدی.ایجاد.کند،.این.دولت.جدید.دیگر.به.هیچ.وجه.عبارت.از.دولتی.
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آزاد.که.مافوق.طبقات.قرار.داشــته.باشــد،.نیســت..مارکس.خاطرنشان.

می.کند:.»منظور.نظــر.کارگرانی.که.خود.را.از.طرز.تفکر.محدود.افراد.

مقید.و.مطیع.رها.ســاخته.اند.به.هیچ.وجه.“ساختن.دولت.آزاد”.نیست.«13.

انگلس.به.ســهم.خود.می.افزاید.که.»تا.وقتی.که.پرولتاریا.نیازمند.دولت.

اســت،.به.هیچ.وجه.برای.آزادی.نیســت.بلکه.برای.از.بین.بردن.دشمنانش.

اســت.«14.همانطور.که.می.بینیم،.کلید.سفسطه.دولت.آزاد.در.مخالفتش.با.
دیکتاتوری.پرولتاریا.نهفته.است..

طرح.برنامه،.بدون.اینکه.از.دیکتاتوری.پرولتاریا.صحبتی.کرده.باشد.

و.یا.بدون.اینکه.چگونگی.تغییر.دولت..آینده.را.مشــخص.سازد،.مدام.بر.

روی.شعارش.در.مورد.دولت.آزاد.تاکید.می.ورزد..مارکس.با.نقد.برداشت.

الســالی.از.دولت،.نظریه.ای.را.که.بر.مبنای.آن.دیکتاتوری.پرولتاریا.باید.

در.تمام.مدت.مرحله.گذار.از.جامعه.ســرمایه.داری.به.جامعه.کمونیســتی.

حفظ.و.اعمال.شود،.به.روشنی.عرضه.می.نماید..او.می.نویسد:.»بین.جامعه.

ســرمایه.داری.و.کمونیستی.دورانی.وجود.دارد.که.دوران.تبدیل.انقالبی.

اولی.به.دومی.اســت..مطابق.با.این.دوران.یک.دوران.گذار.سیاســی.نیز.

وجــود.دارد.و.دولت.این.دوران.چیزی.نمی.تواند.باشــد.جز.دیکتاتوری.

پرولتاریا.«15.این.روشنگری.درخشان.مارکس،.ایده..دیکتاتوری.پرولتاریا.
را.به.میزان.قابل.توجهی.توسعه.بخشید..

3(.نقد.تئوری.ارتجاعی.السال.درباره.توزیع؛.تشریح.اصول.

توزیــع.در.جامعه.سوسیالیســتی.و.اولیــن.توضیحات.مارکس.
درباره.حکم.معروفش.در.باب.دو.مرحله.کمونیزم..

طــرح.برنامه.همــان.یاوه.گوییهای.الســال.را.در.مــورد.اهمیت.تاثیر.

تعیین.کننده.توزیع.را.از.ســرگرفته.و.یاوه.هایــش.را.در.مورد.»محصول.

کامــل.کار«،.»توزیــع.عادالنه«.بر.طبق.»حق.مســاوی«.»تمام.محصول.
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کار«.اعالم.می.نماید..مارکس.در.مورد.مســئله.توزیع.خاطرنشان.می.کند:.

»توزیع.اشیای.مصرفی.چیزی.جز.نتیجه.نحوه.ای.که.شرایط.تولید.خود.بر.

اساس.آن.توزیع.شده.اند.نیست.«16.طرح.برنامه.که.از.مطرح.نمودن.مسئله.

مالکیت.وســایل.تولید.به.منظور.بحث.ذهنی.در.مورد.توزیع،.طفره.رفته.

اســت،.توزیع.را.بعنوان.چیزی.بی.ربط.با.شیوه.تولید.در.نظر.می.گرفت.و.

تفسیر.می.نمود؛.در.نتیجه.سوسیالیزم.آن.جز.لفافه.و.پوشش.مسئله.توزیع.

چیز.دیگری.نبود..به.عالوه.این.طرح.با.هذیان.های.خود.در.باب.»تقســیم.

عادالنه«.و.»حق.مســاوی«،.پرولتاریا.و.خلق.زحمتکش.را.فریب.داده.و.
آنها.را.از.انقالب.پرولتری.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.منصرف.می.ساخت..

مارکس.در.عین.انتقاد.از.برداشت.ارتجاعی.توزیع.بر.طبق.نظر.السال،.

دو.مرحلــه.کمونیزم.و.اصول.توزیــع.مربوط.به.این.دو.مرحله.را.به.طور.

علمی.تحلیل.نمود..او.به.روشــنی.خاطرنشان.می.سازد.که.در.سوسیالیزم.و.

حتی.در.اولین.مرحله.کمونیزم.باز.هم.جامعه.عبارت.از.جامعه.ایســت.»به.

همان.صورتی.که.از.بطن.جامعه.ســرمایه.داری.بیرون.آمده.اســت؛.بنابر.

این.جامعه.ایســت.که.در.تمام.مناسبات.اقتصادی،.اخالقی،.ادراکی.هنوز.

نشــانه.های.جامعه.قبلی.را.که.از.بطن.آن.نشات.گرفته،.داراست.«17.بنابر.

ایــن،.توزیع.در.این.مرحله.بر.اصل:.»از.هــر.کس.به.اندازه.توانش،.و.به.

هر.کس.به.اندازه.کارش.«.استوار.است..این.جامعه.بر.اساس.معیار.واحد.

ســاخته.می.شود.و.آن.کار.اســت..»این.“حق.مساوی”،.بنابر.این.در.اینجا.

اصوال.حق.بورژوایی.می.باشــد.«18.با.اینکه.استثمار.ملغی.شده.است.ولی.

الزامــا.تصدیق.داریم.که.قــدرت.کار.هر.کارگری.که.بــا.کارگر.دیگر.

فرق.می.کند.بعنوان.امتیاز.طبیعی.محســوب.می.شود.و.همین.امر.به.اقرار.

این.که.حق.مســاوی.در.واقع.حق.نامساویســت.منجر.می.گردد..نمی.توان.

از.این.حق.بورژوایی.در.دوران.سوســیالیزم.فــرار.نمود..مارکس.باز.هم.
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خاطرنشــان.می.ســازد:.»در.مرحله.برتر.جامعه.کمونیســتی،.یعنی.زمانی.

کــه.تبعیت.بــرده.وار.افراد.از.تقســیم.کار.و.همراه.بــا.آن.تضاد.بین.کار.

فکری.و..کار.یدی.از.بین.رفته.باشــد؛.زمانی.که.کار.دیگر.فقط.وســیله.

معیشت.نبوده،.بلکه.خود.اولین.ضرورت.حیاتی.خواهد.شد؛.زمانی.که.با.

افزایش.چندین.برابر.افراد.)رشــد.چندین.برابر.جمعیت(.نیروهای.مولده.

نیز.گســترش.یابد.و.منابع.ثروت.اشتراکی.به.فراوانی.بجوشد.فقط.در.آن.

زمان.اســت.که.افق.محدود.حق.بورژوازیی.می.تواند.برای.همیشــه.پشت.

ســر.گذارده.شود.و.جامعه.خواهد.توانست.بر.پرچم.خود.بنویسد:.“از.هر.
کس.به.اندازه.توانش،.به.هر.کس.به.اندازه.احتیاجش”.«19.

مارکس.عمیقا.نشــان.داد.که.سیســتم.توزیع.در.مرحله.پایینی.فوقانی.

جامعه.کمونیســتی.چه.خواهد.بود؛.و.مشــخصه.های.دو.مرحله.پیشرفت.

جامعه.کمونیســتی.را.که.او.برای.اولین.بار.آنها.را.متمایز.ساخت،.به.طور.

علمــی.تعمیم.داد.و.بدین.نحو.به.مقــدار.زیادی.تئوری.کمونیزم.علمی.را.
غنی.ساخت..

و.باالخره،.او.برداشــت.فرصت.طلبانه.ای.را.کــه.در.طرح.برنامه.بیان.

شده.و.دهقانان.و.بقیه.خرده..بورژوازی.را.بعنوان.»توده.ارتجاعی«.در.نظر.
می.گرفت،.نقد.نموده.و.ملیت.پرستی.تنگ.نظرانه.آنها.را.سرزنش.نمود.

»نقــد.برنامه.گتــا«.محتوای.غنی.ای.دارد..و.سندیســت.با.مشــخصه.

خصلت.برنامه.ای.که.»مانیفســت.حزب.کمونیست«.را.غنی.ساخت..این.

سند.جمعبندی.تجربه.تاریخی.مبارزه.طبقاتی.را.ارائه.داد.و.اسلحه.ای.برای.
انتقاد.از.رویزیونیزم.محسوب.می.شود.

.
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3ـنقددورینگتوسطمارکسوانگلس
تاســیس.حزب.متحده.طبقه.کارگر.آلمان،.در.آن.زمان.به.پیشــرفت.
جنبش.انقالبی.سرعت.بخشید..با.این.وجود،.چون.گذشت.های.غیراصولی.
در.مورد.مســئله.وحدت.با.الســالی.ها.شــده.بود،.چند.نماینده.بورژوازی.
موفق.به.رخنه.کردن.در.حزب.شــده.و.در.درون.آن.توهم.شــدیدی.در.
زمینه.ایدئولوژی.و.تئوری.ایجاد.نموده.و.ســطح.حزب.را.پایین.آوردند..
در.آن.زمان.در.رهبری.حزب.»جریان.هوای.آلوده.ای«.احســاس.می.شد..
»مصالحه.با.الســالی.های.دیگر.به.ســازش.با.دیگر.عناصر.میانه.رو.و.مالیم.
منجر.شده.بود.«20.در.نتیجه.در.درون.حزب.هجوم.وحدتی.از.جریان.های.
ضد.مارکسیســتی.وجود.داشــت..به.ویژه.نظریه.های.دورینگ.که.کامال.
مخالف.مارکســیزم.بود.شــروع.به.نشــر.در.حزب.نموده.و.شــدت.مانع.

گسترش.سالم.آن.گردید..
ایگن.دورینگ.)1921-1833(.در.خانواده..ای.از.اشــرافیت.پروس.
متولد.شــد..ابتدا.وکیل.دادگســتری.بود،.بعدا.بــه.کار.تدریس.پرداخت.
و.در.ســال.1863.اســتاد.فلسفه.و.اقتصاد.در.دانشــگاه.برلین.شد..قبال.در.
سال.های60.او.گستاخانه.به.»سرمایه«.مارکس.حمله.کرده.بود..دورینگ.
در.ســال.های70.باز.هم.با.حدتی.بیشــتر.به.مخالفت.با.مارکسیزم.پرداخت.
و.با.دزدیدن.از.اینجا.و.آنجا.پشــت.ســر.هم.آثاری.چون.»تاریخ.انتقادی.
اقتصادی.سیاسی.و.سوســیالیزم«.)در.سال1871(،.»درس.های.اقتصادی.
سیاسی.و.اجتماعی«.)در.سال1873(.و.»درس.هایی.از.فلسفه«.)1875(.را.
منتشر.ساخت..دورینگ.با.تفرعن.ادعا.می.کرد.که.می.خواهد.مارکسیزم.
را.کامــال.اصالح.نماید..او.عنوان.»تواناترین.نابغــه.تمام.دوران.ها«.را.به.
خود.بســته.و.ادعا.کرد.که.»در.تحلیل.نهایی،.واقعیت.های.ازلی.و.ابدی«.
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را.کشف.نموده.است..
دورینــگ.با.کمک.هیاهویی.که.بــراه.انداخت.و.در.اثر.ابهام.و.عدم.
وضوح.تئوریکی.که.پس.از.وحدت.دو.جناح.در.حزب.ایجاد.شــده.بود،.
موفق.شــد.که.افراد.زیادی.را.با.تئوری.های.درهم.و.بر.هم.ارتجاعی.خود.
فریب.دهــد..حتی.رهبری.چون.ببل.نتوانســت.بیدرنگ.جوهر.و.ماهیت.

ضدمارکسیستی.تئوری.های.دورینگ.را.تمیز.و.تشخیص.دهد..
بایــد.اذعان.نمود.که.دورینگ.در.نظر.حزب.سوسیالیســت.کارگری.
آلمان.خطری.نه.تنها.در.زمینه.تئوری.بلکه.در.عرصه.تشــکیالتی.محسوب.
می.شــد..او.با.اســتفاده.از.نفوذی.که.بر.حزب.داشــت،.گروه.کوچکی.
مرکب.از.اشخاصی.چون.برنشتین.را.دور.خود.جمع.کرد.تا.به.فعالیت.های.
انشعاب.گرانه.دست.زده.و.بمنظور.تشکیل.حزبی.دیگر.دسیسه.چینی.نماید..
عاجل.تریــن.وظیفــه.ای.که.حزب.برای.پاســخگویی.بــه.این.هجوم.
تئوری.هــای.دروغین.در.مقابلش.قرار.داشــت،.این.بــود.که.او.از.ماهیت.
ارتجاعی.دورینگ.پرده.برداشــته.و.حمله.جنون.آمیــز.اپورتونیزم.او.را.
نشان.داده.و.سطح.تئوریکی.حزب.را.بمنظور.یکپارچه.نمودن.ایدئولوژی.
آن.بر.اســاس.مارکســیزم.باال.ببرد..لیبکنشــت.در.مه1876.در.نامه.ای.به.
انگلــس.تمایل.کارگران.انقالبی.را.به.نقد.دورینگ.ابراز.داشــت..انگلس.
این.نامه.را.برای.مارکس.فرستاد.و.در.نامه.ای.به.ضمیمه.ی.آن.از.او.پرسید.
که.آیا.به.نظرش.لحظه.مناســب.برای.نقد.عمیق.و.همه.جانبه.دورینگ.فرا.
رســیده.است.یا.نه..مارکس.در.پاسخ.انگلس.موافقت.خود.را.با.این.انتقاد.
اظهار.داشت..انگلس.برای.اینکه.به.مارکس.امکان.آنرا.بدهد.که.نیرویش.
را.بر.سر.انشاد.جلد.دوم.و.سوم.»سرمایه«.متمرکز.سازد،.بدون.درنگ.و.
تردید،.کار.تحریر.»دیالکتیک.طبیعت«.را.قطع.کرده.و.بالفاصله.دســت.
به.کار.نقد.تئوری.های.ارتجاعی.دورینگ.زد..انگلس.با.همکاری.نزدیک.
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مارکس.نقد.خود.را.در.مورد.دورینگ.که.در.مه.1876.آغاز.کرده.بود،.

در.ژوئیــه.1878.بپایان.رســانید..این.اثر.طی.چندین.شــماره.بین.ژانویه.

1877.و.ژوئیــه.1878.در.روزنامــه.»فوروریش«.)به.پیــش(.که.ارگان.

رســمی.حزب.بود.منتشر.شد..و.در.سال.1878.»آنتی.دورینگ«.در.یک.
جلد.منتشر.شد..

انتشــار.»آنتی.دورینگ«.انگلس،.جریان.ارتجاعی.دورینگ.را.کامال.

در.هم.کوبید..این.انتقاد،.انتقاد.اصولی.و.منظم.از.فلسفه.التقاطی،.اقتصاد.

سیاسی.عوامانه.بورژوایی.و.سوســیالیزم.خرده.بورژوایی.دورینگ.و.در.

عین.حال.دفاع.از.مبانی.تئوریک.سوســیالیزم.علمی.محسوب.می.شود.که.

در.امر.پیشــرفت.جنبش.کارگری.مفید.واقع.شد..انگلس.در.این.اثر.برای.

اولین.بار.ســه.جزء.متشکله.مارکســیزم.را.به.طرز.اصولی.و.سیستماتیک.
عرضه.میدارد..

انگلس.در.بخش.»فلسفی«.تکیه.خود.را.بر.نقد.ذهن.گرایی.ایده.آلیستی.

دورینگ.میگذارد..دورینگ.با.نشر.و.ترویج.مزورانه.متافیزیک.کانت.و.

ایده.آلیزم.هگل،.آش.شــله.قلم.کار.فلسفی.سخت.رنگارنگی.می.سازد..او.

وجود.اصول.انتزاعی.و.مجردی.را.که.به.گمان.او.پیش.از.طبیعت.و.جامعه.

انســانی.موجود.بوده.اســت.تصدیق.می.نماید.و.از.اینروست.که.)از.نظر.

او(.تمام.مسایل.طبیعت.و.جامعه.باید.طبق.این.اصول.حل.شوند..»اصول،.

نقطه.حرکت.تحقق.و.بررســی.نبوده،.بلکه.نتیجه.نهایی.آن.می.باشد؛.آنها.

)اصول(.در.طبیعت.و.تاریخ.بشر.به.کار.برده.نشده.اند،.بلکه.از.آنها.منتزع.

و.مجرد.شــده.اند؛.این.طبیعت.و.حیطه.اقتدار.بشر.نیست.که.از.این.اصول.

پیروی.می.کند،.بلکه.اصول.در.صورتی.صحیح.می.باشد.که.مطابق.طبیعت.

و.تاریخ.باشند..این.تنها.برداشت.ماتریالیستی.مسئله.می.باشند.که.برداشتی.

را.که.آقــای.دورینگ.مقابل.آن.قرار.می.دهد.ایده.آلیســتی.اســت..این.
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برداشت.و.درک،.چیز.ها.را.که.کامال.واژگونه.قرار.می.دهد.«21
انگلس.با.دقت.و.موشکافی،.اصول.اساسی.تئوری.ماتریالیستی.انعکاس.
را.توضیح.داده.و.تاکید.می.کند.که.جهان.مادی.است.و.ماده.حرکت.است.
و.مکان.و.زمان.اشــکال.اصلی.موجودیت.ماده.می.باشند.و.تفکر.و.اندیشه.
انعکاس.ماده.اســت.که.در.مقابل.آن.استقالل.نسبی.دارد..انگلس.همچنین.
به.انتقــاد.از.درک.متافزیکی.دورینگ.که.تضاد.را.نفی.می.کند.پرداخته.
و.قوانین.دیالکتیک.ماتریالیستی.در.مورد.وحدت.اضداد،.گذار.و.تبدیل.
متقابل.کمیت.به.کیفیت،.نفی.نفی.و.غیره.را.تشــریح.می.نماید..او.متذکر.
می.شــود.که.»دیالکتیک.چیزی.جز.علم.شــناخت.قوانین.کلی.حرکت.و.

تکامل.طبیعت،.جامعه.بشری.و.اندیشه.نیست.«22
انگلــس،.در.بخــش.»اقتصاد.سیاســی«.عمیقــا.از.مفاهیــم.اقتصادی.
ایده.آلیســت.دورینگ.انتقاد.می.کند؛.این.مفاهیم.عکس.العملی.در.مقابل.
اقتصاد.سیاســی.مارکسیستی.محسوب.می.شوند..مارکس.در.»سرمایه«.از.
راز.های.استثمار.ســرمایه.داری.پرده.برداشته.و.نظریه.ارزش.اضافی.خود.
را.مفصــال.تشــریح.می.نماید؛.او.قانونی.را.تبیین.ســاخته.بود.که.بنابر.آن.
نابودی.سرمایه.داری.و.پیروزی.سوسیالیزم.هر.دو.امری.اجتناب.ناپذیرند..
برعکس،.دورینگ.با.نشــر.تئوری.»قهر«.ش،.تمام.کوشش.خود.را.برای.
پنهان.ســاختن.استثمار.سرمایه.داری.بکار.می.بندد..از.نظر.او،.حق.مالکیت.
سرمایه.داری.بر.ابزار.تولید.ناشی.از.قهریست.که.منفعت.و.سود.محصول...
آن.می.باشــد؛.در.نتیجه.برای.تحقق.سوسیالیزم.ایده.ال.ادعایی.اش،.احتیاج.
و.لزومی.به.الغای.شــیوه.تولید.سرمایه.داری.نیست.بلکه.کافیست.که.قهر.
را.از.بین.برده.و.شــیوه.تقسیم.و.توزیع.سرمایه.داری.را.به.منظور.استقرار.
اصول.مســاوات.در.توزیع،.منســوخ.نماییم..این.سفســطه.گری.ها.تقدم.و.
اولویــت.پایه.ای.اقتصــاد.و.تبعیت.و.فرعی.بودن.توزیع.نســبت.به.تولید.
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را.نفــی.کرده.و.بدین.طریق.نظریه.ارزش.اضافــی.را.رد.می.کند..جوهر.

و.خصلــت.ارتجاعی.این.سفســطه.ها،.در.مخالفت.آن.با.ســرنگونی.نظام.

ســرمایه.داری.توســط.پرولتاریا،.به.منظور.حفظ.همیشگی.این.نظام.نهفته.

است..انگلس.خاطرنشان.می.سازد:.»مسلما.قهر.می.تواند.مالکیت.را.جابجا.

کند.)دست.به.دست.کند(.ولی.نمی.تواند.آنرا.به.همان.صورتی.که.هست.

ایجاد.نماید!«23.فقط.نظریه.ارزش.اضافی.مارکس.اسرار.استثمار.کارگران.

به.وسیله.بورژوازی.را.کامال.آشکار.می.ســازد..پرولتاریا.نمی.تواند.خود.

را.آزاد.سازد.مگر.توسط.انقالب.و.سرنگونی.نظام.سرمایه.داری.و.مطمئنا.

نــه.بــه.صورتی.که.آقای.دورینــگ.خیال.می.کند.یعنی.بــا.کفایت.به.از.

بین.بــردن.نظام.توزیع.ســرمایه.داری..انگلس.اظهــار.می.کند.که.قهر.در.

قاموس.مارکس.»قابله.)عاقله.زن(.تمام.جوامع.فرتوت.و.کهنه.ایســت.که.

جامعه.نوی.را.در.بطن.خود.دارد؛....و.ابزاریســت.که.به.وسیله.آن.جنبش.

اجتماعی.پیروز.شــده.و.اشکال.سیاســی.متحجر.و.منجمد.و.مرده.را.خرد.

می.ســازد.«24.انقالب.پرولتری.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.مشــخصا.و.دقیقا.
قهر.انقالبی.از.این.نوع.می.باشند..

انگلــس.در.بخــش.»سوســیالیزم«.]این.کتــاب[.سوســیالیزم.قالبی.

دورینــگ.را.مورد.انتقــاد.قرار.داده.و.منابع.و.اصول.سوســیالیزم.علمی.

را.تشــریح.می.نماید..از.نظر.دورینگ،.دولت.پروس.به.موجودیت.خود.

ادامــه.می.دهد.و.رقابت.همچنان.گســترش.می.یابــد..همانطور.که.انگلس.

خاطر.نشــان.ساخته،.سوسیالیزم.دورینگ.چیزی.جز.سزمایه.داری.مالیم.و.
تنظیم.شده.نیست..

دورینگ.در.عین.پــرت.و.پال.گفتن.درباره.تئوری.سوســیالیزم.اش،.

نظریه.های.تاریخی.سوســیالیزم.تخیلی.را.کال.رد.کرده.و.بدین.نحو.دلیلی.

بر.نخوت.و.تفرعن.و.همچنین.نادانی.خود.بدســت.می.دهد..سوســیالیزم.
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تخیلی.محصول.تاریخ.بوده.اســت:.»نارســایی.و.ناپختگی.تئوری.ها.مبین.

نارســایی.و.ناپختگی.تولید.ســرمایه.داری.و.ناپختگــی.وضعیت.طبقات.

می.باشد.«25.انگلس.به.تئوری.های.سه.سوسیالیست.کبیر.تخیلی.آغاز.قرن.

نوزده.ارزش.در.خور.می.دهد..او.شایستگی.تاریخی.آنها.را.ارج.گذارده،.
در.عین.حال.اشتباهات.اساسی.آنها.را.مورد.انتقاد.قرار.می.دهد..

انگلس.همچنیــن.به.تحلیل.تضاد.های.جامعه.ســرمایه.داری.از.نظرگاه.

برداشــت.های.ماتریالیزم.تاریخی.پرداخته.و.خاطرنشان.می.کند.که.تضاد.

عمــده.این.جامعه.مربــوط.به.خصلت.اجتماعی.تولیــد.بزرگ.و.مالکیت.

فردی.ابزار.تولید.می.باشــد..نمــود.و.جلوه.این.تضاد.در.عرصه.اقتصادی.

همانا.تضاد.و.آنتاگونیزم.موجود.بین.خصلت.ســازمان.یافته.تولید.در.هر.

کارخانه.و.هرج.و.مرج.آشــکار.تولید.در.کل.جامعه.است.که.باعث.ایجاد..

بحران.های.اقتصادی.ســرمایه.داری.می.شود..و.بروز.و.نمود.این.تضاد.در.

عرصه.طبقاتی.تضاد.و.مبارزه.موجود.بین.بورژوازی.و.پرولتاریا.می.باشد..

انگلس.متذکر.می.شــود.که.برای.حل.این.تضاد.های.فقط.یک.راه.موجود.

اســت:.»پرولتاریا.بر.قدرت.دولت.مســلط.شده.ابزار.تولید.را.در.آغاز.به.

مالکیت.دولت.در.آورد.«26.انگلس.با.اظهار.این.مطالب.نشــان.می.دهد.که.

کوشــش.های.دورینگ.در.مورد.تغییر.شــیوه.توزیع.سرمایه.داری.با.طرح.

حفظ.شیوه.تولید.سرمایه.داری.بعنوان.پیش.شرط.و.فرض.مسلم،.و.همچنین.

کل.طرح.او.برای.تحقق.سوسیالیزم.چیزی.جز.اوهامات.و.خیاالت.باطل،.
سوسیالیست.دروغین.و.سرمایه.داری.واقعی.نیست.

انتشار.»آنتی.دورینگ«.انگلس.ماهیت.ارتجاعی.»سوسیالیزم.جدید«.

ادعایی.دورینگ.را.روشن.ساخت..انتشار.این.»رازها«.با.دریدن.صورتک.

و.ماسک.اصالح.طلبی.که.دورینگ.بخود.زده.بود،.دسایس.ضد.حزبی.او.

را.درهم.شکســت..به.عالوه،.این.نقد.امکان.آمــوزش.رهبران.و.مبارزان.
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بدنه.حزب.را.فراهم.نموده.و.به.آنها.امکان.باال.بردن.ســطح.تئوریک.شان.

را.داد..دورینگ.که.مدتی.از.شــهرت.جار.و.جنجال.برانگیزی.برخوردار.
بود،.محکوم.به.سکوت.گشته.و.از.صحنه.خارج.شد..

»آنتی.دورینگ«.اثر.عمده.و.اساســی.مارکســیزم.می.باشد؛.این.اثر.

اســلحه.ایدئولوژیک.نیرومندی.در.جدال.با.اپورتونیزم.راست.و.هم.چپ.

محسوب.می.شــود..همچون.»بیانیه.حزب.کمونیست«.این.کتاب.»کتاب.
کنار.بالین.همه.کارگران.آگاه«27،..می.باشد..

۴ـافشاءوانتقاد»سهزوریخی«
پــس.از.پیــروزی.حزب.سوسیالیســت.کارگری.آلمــان،.با.کمک.و.
رهبری.مارکس.و.انگلس.بر.جریان.ارتجاعی.دورینگ،.ســاختمان.آن.در.
زمینه.ایدئولوژیکی.و.تشــکیالتی.به.مقدار.بســیار.زیادی.پیشرفت.نمود..
حزب.در.1876.تعــداد.23.روزنامه.و.مجله.منتشــر.می.کرد؛.در.1877.
این.تعداد.به.41.نشریه.رسید..حزب.به.هنگام.انتخابات.رایشتاگ.]مجلس.
مقننــه.آلمان[.500000.رای.که.36.در.صد.بیشــتر.از.ســال.1874.بود،.

بدست.آورد..
تمــام.این.ها.در.طبقات.ارتجاعی.حاکم.آلمان.ایجاد.وحشــت.نمود.و.
آنها.ســعی.نمودند.با.توســل.به.هر.کاری،.جنبش.کارگری.را.در.کشــور.
شــان.از.بین.برده.و.حزب.را.نابود.ســازند..بیســمارک.با.بهانه.قرار.دادن.
دوســوء.قصد.که.تقصیر.آنها.را.به.گردن.حزب.سوسیالیســت.کارگری.
آلمــان.انداخته.بود،.در.اکتبر.1878.»قانون.برای.ســرکوب.فعالیت.های.
مخل.نظم.عمومی.از.طرف.حزب.سوســیال.دمکرات«.]یا.قانون.استثنایی.
علیه.سوسیالیســت.ها[.را.رســما.اعالم.کرد..این.قانــون.خاص.ممنوعیت.
بیدرنگ.همه.دســته.ها.و.گروه.ها،.همه.نشریات.یا.هر.چیز.چاپی.دیگر.و.
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نیز.ممنوعیت.گردهمآیی.چون.»گردهمآیی.های.حزب.سوسیال.دمکرات.

سوسیالیست.ها.وکمونیســت.ها«.را.مقرر.می.داشت..دولت.می.توانست.به.

میل.خود.و.بدون.هیچ.جریان.قانونی،.هر.شحصی.را.که.برای.نظم.عمومی.

خطرناک.تشــخیص.می.داد.توقیف.یا.اخراج.نمایــد..در.طی.دو.ماه.پس.

از.انتشــار.رســمی.این.قانون،.521.نفر.از.اعضای.حزب.زندانی.شــدند،.

کارگرانی.که.افکار.سوسیالیستی.داشتند.توسط.کارفرمایان.اخراج..شده.

و.اسامی.شان.در.لیست.های.سیاه.ثبت.شد..در.مدت.12.سالی.که.این.قانون.

اجراء.می.شد.بیش.از.1300.بار.انتشارات.حزب.توقیف.شد،.بیش.از.330.

سازمان.کارگری.منحل.گردید،.بیش.از.900.نفر.تبعید.شدند.و.1500.نفر.

دیگر.در.ســیاه.چال.ها.محبوس.گردیدند..تمام.کشور.در.رعب.و.وحشت.

فرورفته.بود..شــرایط،.حزب.و.هر.فردی.از.اعضای.آنرا.تحت.آزمایش.

ســختی.قرار.داده.بود..رهبران.حزب.آلمان.که.تمام.کوشش.های.خود.را.

وقف.مبارزات.قانونی.زمان.صلح.نموده.بودند،.نه.در.زمینه.ایدئولوژیکی.

و.نه.از.لحاظ.تشــکیالتی.آماده.مقابله.با.حمله.غافلگیرانه.ای.که.بیسمارک.

به.آن.دســت.زده.بود،.نبودند؛.با.شــروع.حمله،.وحشت.بر.آنها.مستولی.

شــده،.دســت.و.پای.خود.را.گم.کردند.و.قادر.به.سمت.گیری.متناسب.با.

شــرایط.و.اتخاذ.تاکتیک.جدید.مبارزاتی.نشــدند..کمیته.مرکزی.در.اثر.

تحریک.و.اغوای.برخی.عناصر.الســالی،.حتی.فراخوانی.در.مورد.منحل.

ساختن.خود.صادر.کرد..توده.مبارزان.و.سازمان.های.پایه.ای.حزب.با.این.

عمل،.فاقد.رهبری.شــده،.رشــته.ها.و.پیوند.هایی.که.آنها.را.با.هم.مرتبط.

می.ســاخت.پاره.و.هرج.و.مرج.در.حزب.حاکم.گشت..عناصر.حزبی.که.

کمتــر.قاطع.بودند.یکی.پــس.از.دیگری.به.سســتی.و.خیانت.گراییدند..

اشخاصی.چون.»هش.برگ«،.شرام.و.برنشتین.که.به.سویس.پناهنده.شده.

بودند.و.در.آنجا،.»زوتســیال.دمکرات«.روزنامه.حزب.را.می.نوشتند.در.
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مقابل.سیاست.فوق.سرکوبگرانه.دشمن.دستپاچه.شدند..آنها.جهت.تشکیل.

»کمیته.سه.زوریخی«.که.شهرتی.منفی.و.تاثرانگیز.دارد.گردهم.آمده.و.

به.انتشــار.بیانیه.ای.اقدام.نمودند.که.در.آن.اطاعت.و.فرمانبرداری.خود.را..

از.دولت.ارتجاعی.آلمان.ابراز.داشــته.و.تقاضای.عفو.خویش.را.نمودند..

آنها.در.این.بیانیه.مدعی.شــدند.که.بین.پرولتاریــا.و.بورژوازی.نمی.باید.

مبارزه.طبقاتی.وجود.داشته.باشد.بلکه.برعکس.آنها.باید.با.هم.آشتی.کرده.

و.با.هم.برادر.شــوند؛.آنها.در.این.بیانیه.اعالم.کردند.که.حزب.سوســیال.

دمکــرات.نباید.بطور.یک.جانبه.و.منحصرا.حزب.کارگری.باشــد،.بلکه.

می.باید.»حزب.تمام.خلقی«.باشــد.که.»از.تمام.انسانهایی.که.از.احساس.

بشــری.متاثر.می.باشند،.ترکیب.یافته.باشــد.«.آنها.همچنین.می.خواستند.

که.حزب.نشــان.دهد.»حاضر.نیســت.در.راه.انقــالب.خونین.و.قهر.آمیز.

وارد.شــود،.بلکــه.تصمیم.گرفته....راه.مشــروعیت.و.قانونــی.یعنی.راه.

اصالحــات.را.پیش.گیرد.«.و.ادعا.می.نمودند.کــه.طبقه.کارگر.فقط.در.

صورتی.می.تواند.خود.را.آزاد.ســازد.که.از.رهبری.بورژوا.های.»تحصیل.

کرده«.پیروی.و.متابعت.نماید..خالصه.کالم،.آنها.میخواســتند.از.حزب.

یک.حزب.اصالح.طلب.بورژوایی.درست.کنند..به.موازات.آن،.سرکوب.

وحشــیانه.طبقات.حاکم.باعث.ایجاد.احساسات.مفرط.و.شدیدی.در.میان.

اپورتونیســت.های.چپ.که.موست.و..هاسل.مان.معرف.شان.بودند،.شد.و.

آنها.ســعی.نمودند.که.با.دســت.زدن.به.اقدامات.و.اعمــال.ماجراجویانه،.

روش.های.تروریستی.را.جایگزین.مبارزه.طبقاتی.متشکل.سازند..مارکس.

و.انگلــس،.در.همان.لحظاتی.که.تردید.و.اغتشــاش.بر.حزب.حاکم.بود،.

برای.حمایــت.قاطعانه.از.طرز.تفکر.ابتکاری.انقالبــی.و.مبارزه.قهرمانانه.

مبارزان.و.توده.های.کارگری.قد.علم.نمودند..و.به.موازات.آن.با.تشــجیع.

رزمندگــی.آنها،.به.رهبران.حزب.دوســتانه.کمک.نمودند.تا.شــرایط.را.
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تحلیل.کنند.و.اعتماد.خود.را.تقویت.نموده.و.تاکتیک.مبارزاتی.صحیحی.

تدویــن.نمایند..»نبایــد،.مثل.بعضی.ها.که.هنوز.ایــن.کار.را.می.کنند.در.

برابــر.کوچک.ترین.ضربه.دشــمن.فرار.کرده.و.جا.خالــی.نمود؛.باید.نه.

شیون.راه.انداخت.و.نه.هق.هق.گریست.و.نه.با.گفتن.معترضانه.این.که.ما.

هیچ.قصد.و.نظر.بدی.نداشــته.ایم.با.خفت.و.خواری.تقاضای.عفو.نماییم..

چشم.در.مقابل.چشم،.دندان.در.مقابل.دندان،.ما.جواب.هر.ضربه.دشمن.را.

باید.با.دو.یا.سه.ضربه.دیگر.بدهیم.«28.مارکس.و.انگلس.به.منظور.تسهیل.

پیروزیی.که.ممکن.بود،.به.رهبران.حزب.آموختند.که.باید.مبارزه.مخفی.

و.زیرزمینــی.را.با.مبارزه.علنی.و.قانونی.درهم.بیامیزند..در.تحت.رهبری.

آنها.در.همان.حالی.که.مبارزان.و.توده.های.انقالبی.شــروع.به.استفاده.از.

بعضی.نهاد.های.علنی.و.قانونی.مانند.باشگاه.ها.و.اتحادیه.ها.نمودند،.حزب.
تشکیالتی.مخفی.و.نشریاتی.که.آن.هم.مخفی.بود.ایجاد.نمود..

مارکس.و.انگلس.نوک.پیکان.های.خود.را.متوجه.اپورتونیزم.راســت.

نمودند.زیرا.این.مشــی.در.آن.زمان.خطر.عمده.در.درون.حزب.محسوب.

می.شد..آنها.مشترکا.در.سپتامبر1879.»بخشنامه.ای.به.ا.ببل.و.لیبکنشت،.و.

براک.و.دیگران«.صارد.نموده.و.در.آن.خط.مشی.تسلیم.طلبانه.راست.»سه.
روزیخی«.را.عمیقا.مورد.انتقاد.قرار.داده.وافشاء.کردند..

آنها.در.حالی.که.این.مشــی.که.سازش.را.توصیه.می.نمودند.با.تفرت.

تمام.تقبیح.نمودند،.اظهار.داشــتند:.»از.قریب40.سال.تا.کنون،.ما.مبارزه.

طبقاتی.را.بعنوان.نیروی.محرک.مســتقیم.تاریــخ،.در.درجه.اول.اهمیت.

قــرار.داده.ایم.و.به.ویژه.برای.مبــارزه.طبقاتی.بین.بورژوازی.و.پرولتاریا.

به.مثابه.نیرومندترین.اهرم.انقالب.اجتماعی،.اهمیت.خاص.و.درجه.اولی.

قایل.شــده.ایم..در.نتیجه.برای.ما.غیر.ممکن.اســت.که.همپا.و.همآهنگ.با.

کســانی.که.میل.به.حذف.ایــن.مبارزه.طبقاتی.از.جنبــش.را.دارند،.قدم.
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برداریم.«.»بنابراین،.ما.نمی.توانیم.همراه.با.اشخاصی.که.با.جار.و.جنجال.

اعــالم.می.کنند.که.کارگران،.خیلــی.کمتر.از.آنی.کــه.بتوانند.خود.را.

بدســت.خود.رها.ســازند.آگاهی.دارند.و.آمــوزش.دیده.اند.و.]درنتیجه[.

باید.از.باال،.توسط.بشردوستان.بورژوا.و.خرده.بورژوا،.آزاد.شوند،.همگام.

شویم.«29.این.افراد.در.حزب.پیدا.می.شوند،.آنها.»سفسطه.گران«.و.»شبه.

انقالبیونی«.هســتند.کــه.باید.از.حزب.اخراج.شــوند..این.موضوع.قاطع.

مارکس.و.انگلس،.طرز.تفکر.اصولی.و.برجســته.و.همچنین.مبارزه.جویی.
واالی.این.دو.آموزگار.کبیر.انقالبی.را.نشان.می.دهد..

مارکس.و.انگلس.در.همان.حالی.که.بر.علیه.اپورتونیزم.راست.جدال.

می.نمودند،.مشــی.اپورتونیستی.چپ.را.به.شدت.مورد.انتقاد.قرار.دادند..

آنها.متذکر.شدند.که.مدافعین.این.مشی.اخیر.تغییراتی.را.که.در.وضعیت.

مبــارزه.پیش.آمده.در.نظر.نگرفته.و.با.مخالفــت.با.هر.نوع.مبارزه.علنی،.

شیوه.های.تروریستی.و.انتحاری.فردگرایانه.را.توصیه.می.نماید.و.این.امر.

فقط.می.تواند.تمامی.جنبش.کارگران.آلمان.را.مستقیما.به.بن.بست.بکشاند..

با.تمام.این.ها،.موســت.و.دیگران.همچنان.بر.اشــتباهات.خود.پافشــاری.

نموده.و.دســت.به.فعالیت.های.انشــعابگرانه.زدند..آنها.در.سپتامبر1879.

در.روزنامه.فراخوانی.برای.تاســیس.یک.حزب.جدید.منتشــر.ســاخته.و.
بدین.ترتیب.آشکارا.در.راه.خیانت.به.حزب.گام.نهادند.

در.اوت1880.حزب.سوسیالیســت.کارگری.آلمان.کنگره.ای.مخفی.

در.آلمــان.برگزار.کرد..کنگره.برای.دســتیابی.به.اهــداف.حزب.جمله.

»اســتفاده.از.تمام.امکانات«.را.جایگزین.جمله.»استفاده.از.تمام.امکانات.

قانونــی«.که.مبین.نقطه.نظر.اپورتونیســتی.در.برنامه.گتــا.بود،.نموده.و.

تصمیم.به.اخراج.موســت.و.تمام.ســرکردگان.اپورتونیست.های.چپ.که.

آشــکارا.به.حزب.خیانت.کــرده.بودند،.گرفت..با.ایــن.وجود،.کنگره.
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مبارزه.بر.علیه.اپورتونیست.های.راست.را.رها.کرد؛.و.برنشتین.و.دیگران.

را.با.اســم.و.رســم.محکوم.نکرد.و.با.اکتفا.به.انفصال.و.مســتعفی.نمودن.

»ســه.زوریخی«.از.هیئت.تحریریه.روزنامه،.تصمیماتی.که.در.مورد.آنها.

]برنشــتین.و.دیگران[.مترتب.بود،.اتخاذ.ننمود..برنشتین.و.همتاهای.او.با.

به.کار.گرفتن.روش.های.ضد.انقالبی.و.دو.رویه.خود.پس.از.یک.امتحان.

سطحی.و.کوتاه.موفق.شدند.که.خود.را.همچنان.پنهان.و.مخفی.نگهدارند..

حزب.سوسیالیســت.کارگری.آلمان.در.اثر.کمک.مارکس.و.انگلس.

بر.اپورتونیزم.موجود.پیروز.شــد.و.تردیدها.و.درهم.پاشیدگی.های.اوایل.

انتشــار.قانون.خاص.را.پشت.ســرنهاد؛.و.مشــی.انقالبی.ای.که.به.حزب.

امکان.گستردن.نفوذ.خود.و.همچنین.توسعه.نیروهای.انقالبی.را.می.داد.به.

موقع.اجراء.گذارد..انگلس.با.یادآوری.فعالیت.های.برجسته.ای.که.حزب.

آلمان.در.دوران.قانون.استثنایی.انجام.داد،.می.گوید:.»آن.هم.یک.مرحله.

انقالبی.بود.«30.موفقیت.هایی.که.حزب.آلمان.در.این.دوره.کسب.کرده.

موقعیت.نقش.اول.را.در.جنبش.بین.المللی.کمونیســتی.برای.آن.مستحکم.
نمود..
.

5ـمبارزهمارکسوانگلسعلیهاپورتونیزمموجوددر
احزابفرانسه،انگلیسودیگرکشورها

پس.از.شکست.کمون.پاریس،.جنبش.فرانسه.تنزل.ناگهانی.و.شدیدی.

یافت.و.تی.یرس.که.از.خوشحالی.سر.پا.بند.نبود،.با.هیاهو.اعالم.کرد.که.

سوسیالیزم.»دیگر.به.این.زودی.ها.نخواهد.توانست.سرپا.بایستد«.و.علیرغم.

همه.اینها.سوسیالیست.های.فرانسوی.در.مدت.کوتاه.5.سال.نیروهای.خود.

را.دوباره.بدست.آورده.و.فعالیت.های.شان.را.از.سر.گرفتند..در.نیمه.دوم.

دهه70،.فعالیــن.جنبش.کارگری.چون.»پل.الفــارک«.و.»ژول.گد«.به.
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ترویج.مارکسیزم.پرداخته.و.قاطعانه.علیه.رفرمیزم.بورژوایی.و.آنارشیزم.

مبازره.می.نمودند..در.ســال1879.و.در.مارسی.بود.که.اولین.حزب.طبقه.

کارگر.یعنی.حزب.کارگری.فرانسه.تاسیس.شد..مارکس.و.انگلس.با.تمام.

قوا.از.ایجاد.این.حزب.پشتیبانی.نمودند.و.در.جهت.دهی.به.آن.کوشیدند..

آنها.در.ســال1880.مستقیما.در.کار.تدوین.تحریر.برنامه.حزب.کارگری.

فرانسه.شــرکت.کرده.و.مارکس.بخش.تئوریک.برنامه.عمومی.را.شفاها.

ارائه.نمود..او.با.حرکت.از.تجربه.کمون.پاریس.بر.روی.لزوم.اشــتراکی.

کردن.ابزار.تولید.و.برای.رســیدن.به.ایــن.هدف.بر.روی.ضرورت.انجام.
انقالب.اجتماعی.به.رهبری.حزبی.پرولتری.پافشاری.و.اصرار.نمود..

پس.از.تاســیس.حزب.کارگری.فرانسه.مبارزه.شدیدی.در.درون.آن.

بین.دو.مشــی.در.گرفت..گروه.اپورتونیســتی.ای.که.به.وســیله.مالون.و.

بروس.نمایندگی.می.شد.و.در.تشکیالت.رهبری.حزب.رخنه.کرده.بودند.

در.ظاهــر.وفاداری.خود.را.بــه.برنامه.اعالم.می.کردنــد.در.حالی.که.در.

حقیقت.هدف.تعیین.شده.به.وسیله.برنامه.را.که.همانا.تحقق.کمونیزم.بود،.

رد.می.نمودنــد..این.اپورتونیســت.ها.به.ویژه.با.نظریــه.مارکس.در.مورد.

دیکتاتــوری.پرولتاریا.مخالفت.نموده.و.با.طرح.بعضی.خواســته.هایی.که.

در.شرایط.آن.دوره.برآورده.شدن.آن.ها.امکان.داشت،.توصیه.می.نمودند.

کــه.دامنــه.فعالیت.های.طبقه.کارگــر.را.در.محــدوده.امکاناتی.که.نظام.

ســرمایه.داری.فراهم.نموده.حفظ.نمایند..و.همین.امر.موجب.شد.که.این.

گروه.به.»امکان.گرایان«.]پسیبلیســت[.موســوم.گردند..و.اما،.در.مورد.

اصول.تشــکیالتی.حزب.آنها.خواســتار.حق.تغییر.برنامه.حزب.به.منظور.

مطابقت.دادن.آن.با.شــرایط.محلی.برای.هر.سازمان.حزبی.بودند،.که.این.

امر.به.از.بین.رفتن.تشــکیالت.عمومی.ســازمان.منجر.می.شد..مارکس.و.

انگلس.به.پشتیبانی.از.رهبران.حزب.یعنی.الفارگ.و.گسد.)این.فرد.اخیر.
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هنوز.در.آن.زمان.بر.روی.مواضع.انقالبی.بود(.برخاســته.و.به.آنها.کمک.
نمودند.تا.قاطعانه.جناح.»امکان.گرایان«.را.درهم.بکوبند..

مبارزه.دو.خط.مشــی.در.درون.حزب.پیوســته.شدیدتر.شد.و.باالخره.

شکاف.آشکاری.بین.طرفداران.نظریه.گسد.و.»امکان.گرایان«.در.کنگره.

»ســنت.اتیین«.در.ســال1882.پیدا.شــد..طی.این.کنگره،.امکان.گرایان.

با.اســتفاده.از.روش.هــای.توطئه.گرانه،.و.به.منظــور.حفظ.اکثریت.خود.

در.اعتبارنامه.نمایندگان.دســت.بردند..و.آخر.کار.آنها.درخواست.تغییر.

بخــش.عمومی.برنامه.و.جایگرینی.برنامه.مارکسیســتی.را.با.برنامه.دیگر.

اپورتونیســتی.نمودند،.تا.بلکه.از.این.راه.حزب.را.به.بن.بست.اپورتونیزم.

بکشــانند..جناح.گسدیســت.قاطعانه.با.این.امر.مخالفت.نموده.و.جلسه.را.

ترک.کرد.تا.بتواند.بعدا.در.»روآن«.کنگره.خودش.را.که.در.آن.تصمیم.

به.حفظ.آرم.حزب.کارگری.فرانسه.و.برنامه.انقالبیش.را.گرفت،.برگزار.

نمایــد..مالن.و.بروس،.برعکس،.نام.فدراســیون.فرانســوی.زحمتکشــان.

سوسیالیســت.را.برگزیده.و.خصلت.طبقاتی.و.اصول.انقالبی.پرولتری.را.
یکسره.رها.کردند..

این.انشعاب.و.این.مبارزه.در.درون.حزب.کارگری.فرانسه.را.چگونه.

بایــد.ارزیابی.کرد؟.آیا.این.امور.خوب.بودند.یــا.نه؟.بعضی.ها.در.همان.

حــال.که.خصلت.اجتناب.ناپذیری.این.انشــعاب.را.قبول.داشــتند،.حزب.

کارگری.فرانسه.را.از.اینکه.در.موقع.تاسیس.با.»مالن«.و.»بروس«.متحد.
شده.است،.سرزنش.و.مالمت.می.کردند..

در.مقابله.با.این.گرایش،.انگلس.ملزم.شــد.بنویسد:.»در.آغاز،.هنگام.

تاسیس.حزب.کارگری،.می.بایست.تمام.عناصری.که.برنامه.را.قبول.دارند.

پذیرفت:.اگر.آنها.این.کار.را.با.قایل.شدن.محدودیت.هایی.انجام.می.دادند.

می.بایســتی.پس.از.آن.هم.اینکار.را.انجام.دهند.«31.و.این.همان.چیزیست.
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که.باالخره.اتفاق.افتاد..انگلس.پس.از.انشعاب.در.حزب.کارگری.فرانسه،.

در.نامه.ای.به.تاریخ.28.اکتبر.1882.به.ببل،.به.روشــنی.اظهار.می.کند.که.

این.انشعاب.بین.دو.جناح.حزب.ناگزیر.بوده.است.و.مسئله.مورد.اختالف.

برروی.اصول.بوده.اســت:.آیا.جدال.را،.همچون.مبازه.طبقاتی.پرولتاریا.

بایــد.بر.علیه.بورژوازی.هدایت.نمود؛.و.یا.اینکه.مجاز.اســت.که.با.کنار.

گذاردن.خصلت.طبقاتی.جنبش.و.برنامه،.به.بدســت.آوردن.رای.بیشتر.و.

طرفداران.بیشــتر.رضایت.داد؟.امکان.گرایان.طرفــدار.راه.دوم.بودند.و.

در.واقع.خصلت.طبقاتی.جنبش.را.فدا.نمودند،.و.همین.مســئله.انشــعاب.

را.اجتناب.ناپذیر.ســاخت..انگلس.از.جمعبنــدی.مبارزه.درونی.در.حزب.

این.نتیجه.را.اســتخراج.نمود:.»پرولتاریا.در.همه.جا،.در.جریان.مبارزات.

درونی.رشــد.می.یابد.و.هیچ.استثنایی.در.این.مورد.برای.فرانسه.که.اولین.

بار.اســت.کــه.یک.حزب.کارگری.تاســیس.می.کند،.وجــود.ندارد..در.

آلمان،.ما.یک.مرحله.مبارزه..درونی.]با.السالی.ها[.را.پشت.سر.گذارده،.و.

اکنون.مبارزه.دیگری.از.این.نوع.را.در.جلو.روی.خود.داریم..وحدت،.تا.

موقعی.که.بتوان.ادامه.داد،.عالیست.ولی.چیز.هایی.وجود.دارد.که.مهمتر.

از.وحدت.اســت..و.اگر.در.تمام.مدت.زندگی.مان،.مارکس.و.من.بیشــتر.

از.هر.کس.دیگری.بر.علیه.سوسیالیســت.های.دروغیــن.مبارزه.نموده.ایم.

)زیــرا.ما.بورژوازی.را.منحصرا.بعنوان.یک.طبقه.تلقی.کرده.ایم.و.تقریبا.

هیچگاه.خود.را.به.کشــیده.شــدن.به.مبــارزات.فرعی.و.جنبــی.بر.علیه.

بورژواها.وانگذاشــته.ایم(،.بنابر.این.مسئله.شکوه.سردادن.در.میان.نیست،.

چرا.که.مبارزه.اجتناب.ناپذیر.در.گرفته.اســت.«32.جناح.گسدیســت.آن.

موقع،.با.کمک.مارکس.و.انگلس.بعنوان.نکته.اساســی.و.عمده.خط.مشی..

مارکسیســتی.در.پیش.گرفت؛.این.جناح.فعاالنه.مبارزات.طبقه.کارگر.را.

رهبری.نمود.و.نیروهایش.پیوسته.فزونی.یافت.در.حالی.که.امکان.گرایان.
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بزودی.به.دسته.و.گروه.کوچکی.تقلیل.یافت..انگلس،.همچنین.مبارزه.ای.

بر.علیه.اصالح.طلبی.»فابیین.سوســایتی«.]انجمن.فابیین[.در.انگلستان.براه.

انداخــت..این.انجمن.عبارت.از.گروهی.با.دعاوی.سوسیالیســتی.بود.که.

در.ســال1884.بوسیله.روشــنفکران.بورژوا.در.لندن.تاسیس.شد..آنها.نام.

انجمن.خــود.را.از.»فابیوس.دفع.الوقت.کننده«،.ژنرال.رومی.قرن.ســوم.

پیــش.از.میالد.که.طرفدار.جنــگ.از.راه.های.محیالنــه.و.پرپیچ.و.خم.و.

اجتناب.از.برخورد.های.مستقیم.بود،.گرفته.بودند..در.واقع.این.انجمن.نیز.

اجتناب.از.برخورد.مستقیم.بین.بورژوازی.و.پرولتاریا.را.توصیه.می.نمود.

و.می.خواســت.جامعه.ســرمایه.داری.را.به.کمک.اصالحــات.بی.اثر.تغییر.

دهد..انجمن.یک.»سوسیالیزم.جامعه.ای.]Communautaire[.محلی«.را.

به.نمایش.گذاشــت؛.از.نظر.این.انجمن.انتخــاب.دموکراتیک.دولت.های.

محلی.که.خدمات.عمومی.چون.آب.لوله.کشــی،.بــرق.تراموایی.وغیره.

را.بدســت.بگیرند.امکان.تحقق.سوســیالیزم.را.رفته.رفته.فراهم.می.نماید..

فابیین.سوسایتی.در.زمانی.در.انگلستان.پدیدار.شد.که.تضاد.های.اجتماعی.

در.آنجا.بی.وقفه.حادتر.می.شــد.و.سوســیالیزم.علمی.هر.روز.بیشــتر.در.

آنجا.اعتبار.و.نفوذ.می.یافــت..فابیین.ها.با.نظریه.مارکس.در.مورد.مبارزه.

طبقاتــی،.انقالب.پرولتری.و.دیکتاتــوری.پرولتاریا.مخالفت.می.نمودند..

همانطــور.کــه.انگلس.می.گویــد:.»تــرس.از.انقالب،.همانــا.این،.اصل.

اساســی.و.عمده.آنهــا.بود.«33.انگلس.یک.سلســله.مقالــه.و.نامه.که.در.

آنها.فعالیت.های.ارتجاعی.فابیین.ها.را.که.مشــوق.پرولتاریا.به.رها.ساختن.

انقالب.و.مارکســیزم.بودند،.افشــاء.نمود..نفوذ.و.اعتبار.فابیین.سوسایتی.

در.اثر.این.انتقاد.و.این.مبارزات.رفته.رفته.کم.شد..همزمان.با.آن،.انگلس.

گروه.گرایی.]ســکتاریزم[.و.دگماتیزم.فدراسیون.سوسیال.ـ.دمکراسی.و.
سوسیالیست.های.آمریکایی.را.مورد.انتقاد.قرار.داد..
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جنبش.بین.المللی.کمونیســتی،.در.اثر.سالح.های.تئوریکی.سوسیالیزم.

علمی.که.مارکس.و.انگلس.بی.وقفه.برای.پرولتاریا.و.توده.های.زحمتکش.

کشور.های.مختلف.تداراک.میدیدند.و.در.اثر.توجهی.که.آنها.به.گسترش.

احــزاب.کارگــری.مختلف.مبــذول.می.داشــتند.و.هم.در.اثــر.مبارزات.

خســتگی.ناپذیری.که.آنهــا.بر.علیه.اپورتونیســت.های.مختلــف.به.پیش.

می.بردند،.توانســت.بر.روی.مشــی.انقالبی.و.پرولتری.پیشرفت.و.ترقی.

نماید.و.مارکسیزم.به.طور.وسیعی.در.جنبش.کارگری.همه.کشور.ها.اشاعه.
یافت..

6ـمرگمارکس
جنبــش.بین.المللی.کمونیســتی،.تحت.رهبری.مارکــس.و.انگلس،.به.
مقدار.بسیار.وسیعی.در.سراسر.قاره.اروپا.گسترش.یافت..افسوس!.درست.
در.زمانی.که.پرولتاریا.بیشــتر.از.هر.زمــان.دیگر.نیاز.به.رهبری.واالی.او.
داشت،.آموزگار.کبیر.انقالبی،.بنیانگذار.سوسیالیزم.علمی،.کارل.مارکس.
که.در.اثر.زندگی.سراسر.مبارزه.و.کارهای.سخت.و.طوالنی.خود.تحلیل.
رفته.بود،.به.علت.ابتال.بیماری.ســختی.درگذشــت..او.در.روز.چهاردهم.
مارس1883،.در.حالی.که.پشــت.میز.کارش.نشســته.بود.چشــم.از.جهان.
فروبست..او.در.آن.زمان.65.سال.داشت..انگلس،.همرزم.شفیق.مارکس،.
از.مرگ.او.درد.عمیقی.احســاس.کرد..او.برای.سوسیالیست.های.سراسر.
جهان.تلگرام.های.تسلیت.فرستاد..تشییع.جنازه.مارکس.در.روز.17.مارس.
در.گورستان.»های.گیت«.واقع.در.حومه.لندن.انجام.شد..این.تشییع.جنازه.
در.عین.ســادگی،.با.شکوه.بود..در.این.تشییع.جنازه.کسانی.که.در.حیات.
او.همرزم.و.یا.شــاگرد.او.بودند،.همچنین.افراد.فامیل.او.شرکت.داشتند..
هنگام.به.خاک.ســپردن.جســد،.انگلس.در.مقابل.قبــر.او.خطابه.عمیقی.



کارل مارکس ۱۸۸۲
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ایراد.داشــت.که.در.آن.زندگی.برجســته.مارکس.و.یاری.عظیمی.که.به.
پرولتاریای.بین.المللی.نموده.بود.خالصه.کرد..

»...زیــرا.مارکس.قبل.از.هر.چیز،.یک.انقالبــی.بود..مارکس.به.هر.

طریق.به.ســرنگونی.جامعه.ســرمایه.داری.و.نهاد.حکومتی.که.این.جامعه.

ایجــاد.کرده.بود.کمک.نمود..وی.در.امــر.رهایی.پرولتاریای.جدید.که.

اولین.بار.بوســیله.او.بود.که.شــناخت.و.آگاهی.نســبت.به.وضع.خود.و.

نیاز.های.خویش.یعنی.آگاهی.و.شــناخت.شــرایط.رهایی.را.کسب.کرد،.

همــکاری.نمود.و.ایــن.قریحه.واقعی.او.بود.«34.مارکس.از.ســال.1848.

مشــغول.کار.تحریر.یا.انتشــار.روزنامه.نشــریات.انقالبی.چون:.»رینیشه.

زیتونگ«.]روزنامه.آلمانی.بروکسل[،.»فورورتش«.]به.پیش[،.»بروسلر.

دویچه.زیتونگ«.]روزنامه.آلمانی.بروکســل[،.»نویه.رینیشه.زیتونگ«.

]روزنامــه.جدید.راین[،.»نیویــورک.تریبون«،.»زوتســیال.دمکرات«.

وغیره.بود..او.در.انقالبات.1848.در.اروپا.شرکت.جسته.و.به.آنها.سمت.

و.ســو.داد؛.او.اتحاد.بین.المللی.کارگــران.]بین.الملل.اول[.را.ایجاد.نموده.

و.تمایل.وحدت.طبقه.کارگر.سراســر.جهان.را.تحقق.بخشید..او.با.عالقه.

شدیدی.در.سال1871.به.کمون.پاریس.پرداخته.و.به.آن.سمت.و.سو.داد؛.

او.آثار.متعدد.رزم.جویانه.ای.نوشــت.کــه.تجربه.این.انقالب.را.جمعبندی.

می.نماید..مارکس.که.تحت.آزار.و.شکنجه.دولت.آلمان.قرار.داشت.اغلب.

اوقات.با.خانواده.اش.تحت.پیگرد.بود.و.زندگی.را.با.فقر.پشت.سرگذارد.

بدون.اینکه.هیچگاه.از.آرامش.برخوردار.شــود..در.سال.هایی.که.شرایط.

انقالب.آماده.می.شــد،.نمی.توان.تاسیس.و.توسعه.احزاب.سوسیالیستی.در.
اروپا.و.ایاالت.متحده.را.از.سمت.دهی.مارکس.جدا.ساخت..

و.اما.در.مورد.جنب.های.ملی.در.کشور.های.مختلف.آسیا.چون،.چین،.

ایران.یا.هند.مارکس.به.آنها.نیز.توجه..برادرانه.مبذول.می.داشــت..مبارزه.
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عنصــر.اصلی.وجود.او.بود..او.از.صمیم.قلــب.برای.نقالب.کار.می.کرد.

حتی.اغلب.اوقات.خوابیدن.یا.غذا.خوردن.را.فراموش.می.کرد..نه.آزار.و.

شــکنجه.دشمن.طبقاتی،.نه.حمله.های.اپورتونیست.ها،..نه.مشکالت.زندگی..

و.نــه.رنج.و.دردی.که.از.بیماری.اش.می.کشــید.نتوانســتند.او.را.یک.بند.

انگشــت.به.عقب.نشینی.وادار.ســازند،.او.با.توانی.تزلزل.ناپذیر.چهل.سال.

از.زندگی.ا.ش.را.وقف.نوشــتن.کتاب.های.اول،.دوم.و.ســوم.“ســرمایه”.

نمود.که.در.مقابل.تمامی.جهان.اعالم.می.داشــت.ناقوس.مالکیت.بصدا.در.

آمده.است..از.خلع.یدکنندگان.به.نوبه.خود.خلع.ید.می.شود.«35.مارکس.

هنگامی.که.مرد.در.حال.تصحیح.دســت.نویس.کتاب.ســوم.سرمایه.بود..

مارکس.بدین.ترتیب.در.طی.ســال.ها.اراده.انقالبی.و.روحیه.مبارزه.جویی.
خود.را.حفظ.می.نمود..

مارکس.مبارزه.زاده.شــده.بود..او.برای.جلوگیــری.از.اینکه.مبارزه.

رهایی.بخش.پرولتاریا.با.وا.نهادن.خود.به.هرز.رفتن.و.تحلیل.رفتن.توســط.

ایدئولوژی.بورژوایی.و.خرده.بورژوایی.دچار.سردرگمی.شود،.جدال.های.

طوالنی.و.خســتگی.ناپذیری.را.علیه.هگلی.های.جوان،.سوسیالیســت.های.

»واقعی«،.پرودونی.ها،.السالی.ها،.تریدیونینیستها،.باکونینیستا،.طرفدران.

دورینگ.و.علیه.تمام.گروه.ها.و.جریانات.اپورتونیستی.و.در.تمام.اشکال.

آن.انجــام.داد..او.در.این.مبارزه.روحیه.متهورانه.بر.خالف.جریان.ســیر.

نمودن.را.گســترش.و.آموزش.داده.و.از.منافع.عمده.پرولتاریا.و.خلوص.
تئوری.انقالب.پرولتری.دفاع.نمود..

زندگی.مارکس.زندگی.یک.انقالبی.بزرگ.بود.»همانطور.که.داروین.

قانون.تکامل.طبیعت.آلی.و.ارگانیک.را.کشــف.نمود،.مارکس.هم.قانون.

تکامل.تاریخ.بشــری.و.نیز.قانون.ویژه.شــیوه.تولید.سرمایه.داری.فعلی.و.

جامعه.بورژوایی.که.از.آن.ناشی.می.شود.را.کشف.نمود.«36.اولین.کشف.
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مورد.بحث.برداشــت.ماتریالیستی.از.تاریخ.و.دومین.کشف.نظریه.ارزشی.

اضافی.بود..دقیقا.و.مشخصا.به.کمک.این.دو.کشف.بزرگ.بود.که.تخیلی.

بودن.سوسیالیزم.پایان.یافت.و.تبدیل.به.سوسیالیزم.علمی.شد.و.تنها.ایجاد.

سوســیالیزم.علمی.و.پیوند.آن.با.جنبش.کارگری.بود.که.توانست.جنبش.

بین.المللی.کمونیســتی.را.به.وجود.آورد.و.بدین.وســیله.ســمت.و.سوی.

تئوریکی.صحیحی.به.جنبش.کارگــری.بدهد..این.تئوری.نیز.بنوبه.خود.

در.جریان.پراتیک.انقالبی.غنی.شده.و.گسترش.یافت..جایگاه.مارکس.در.

تاریخ.بعنوان.خالق.تئوری.سوسیالیزم.علمی.و.بنیانگذار.جنبش.بین.المللی.
کمونیستی.برای.همیشه.پذیرفته.و.تثبیت.شده.است.

شــارل.لونگــه،.سوسیالیســت.فرانســوی.در.هنگام.تدفیــن.مارکس.

تلگرام.های.تســلیتی.که.احزاب.کارگری.و.سوسیالیســت.های.روســیه،.

فرانسه،.اســپانیا.و.دیگر.کشور.ها.فرســتاده.بودند.قرائت.کرد..و.ویلهلم.

لیبکنشت.خود.که.را.با.شــتاب.به.آنجا.رسانیده.بود.رشته.کالم.را.بدست.

گرفت.و.بنــام.حزب.سوسیالیســت.کارگری.آلمــان.قدردانی.حزب.را.

نســبت.به.آموزگار.و.بنیانگذار.خود.ابراز.داشت..لیبکنشت.اظهار.داشت:.

»مارکس.سوسیال.دمکراسی.را.از.حالت.گروه.و.طایفه.به.وضعیت.حزب.

سیاســی.در.آورد؛.و.از.آن.حزبی.ســاخت.که.در.حــال.حاضر.مبارزات.

پیروزمندانــه.ای.را.انجــام.داده.و.در.آینده.بازهم.پیروزی.های.بیشــتری.

کسب.خواهد.کرد.«.«ما.باید.حداکثر.کوشش.خود.را.برای.تحقق.هرچه.

زودتر.آموزش.ها.و.اهداف.او.بعمل.آوریم..و.این.بهترین.بزرگداشــت.ما.
بر.خاطره.او.خواهد.بود.«.

مارکــس.و.تئوری.های.با.عظمت.او.تا.ابد.در.قلب.میلیونها.نفر.کارگر.

و.زحمتکش.حک.شده.و.نقش.بسته.است؛.و.همین.تئوری.ها.آنها.را.در.امر.

پیشرفت.پیروزمندانه.به.ســوی.تحقق.کمونیزم.در.سراسر.گیتی.هدایت.
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خواهند.نمود!

یادداشتهایفصلپنجم:
1. لنین:.»مارکس،.انگلس،.مارکسیزم«ـ
2. انگلس:.»جنگ.دهقانان.در.آلمان«،.منتخب.آثار.مارکس.و.انگلس.جلد.ـ

دوم،.ص180.
3. انگلس:.»در.نامه.ای.به.ببل.به.تاریخ20/6/1873«،.منتخب.آثار.مارکس.ـ

و.انگلس،.جلد.دوم،.ص451
4. همانجا،.جلد.سوم،.ص29.ـ
5. مارکس:.»نقد.برنامه.گوتا«،.ص43.ـ
6. همانجا،.ص4.ـ
7. همانجا،.ص4ـ
8. همانجا،.ص2.ـ
9. همانجا،.ص42.ـ

10. همانجا،.ص51.ـ
11. همانجا،.ص6.ـ
12. همانجا،.ص28-27.ـ
13. همانجا،.ص25.ـ
14. همانجا،.ص41.ـ
15. همانجا،.ص26.ـ
16. همانجا،.ص17.ـ
17. همانجا،.ص13.ـ
18. همانجا،.ص14ـ
19. همانجا،.ص16.ـ
20. انگلس:.»نامه.ای.به.سورژ«،.مجموع.آثار.مارکس.و.انگلس،.جلد34،.ـ

ص302.
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21. انگلس:.»آنتی.دورینگ«،.ص66ـ
22. همانجا،.ص170ـ
23. همانجا،.ص191.ـ
24. همانجا،.ص211.ـ
25. همانجا،.ص294.ـ
26. همانجا،.ص316.ـ
27. لنین:.»سه.منبع.و.سه.جزء.مارکسیزم«،.ص3ـ
28. انگلس:.»نامه.به.برنشتاین«،.مجموع.آثار.مارکس.و.انگلس،.جلد35،.ـ

ص425
29. مارکس،.انگلس:.»نامه.سرگشاده.به.ببل،.لیبکنشت،.براک.و.دیگران«.ـ

منتخب.آثار،.جلد3،.ص96.
30. سوسیال.ـ نشریه. خوانندگان. به. سرگشاده. »نامه. انگلس:. و. مارکس.

دمکرات«،.مجموع.آثار،.جلد22،.ص77
31. در.ـ به.جنبش.کارگری. انگلس. برنشتاین«،.»مارکس. به. »نامه. انگلس:.

فرانسه«،.ص113
32. انگلس:.»نامه.به.ببل«،.همانجا،.ص111ـ
33. جلد39.ـ انگلس،. و. مارکس. آثار. مجموعه،. سورژ«،. به. »نامه. انگلس:.

ص8.
34. انگلس:.»سخنرانی.انگلس.در.آرامگاه.مارکس«،.منتخب.آثار،.جلد3،.ـ

ص170.
35. مارکس:.»سرمایه«.کتاب.اول،.جلد.سوم،.ص205ـ
36. انگلس:.»سخنرانی.انگلس.در.آرامگاه.مارکس«،.منتخب.آثار،.جلد3،.ـ

ص169.



فصل ششم 

مبارزه انگلس برای حفظ و 
دفاع از مشی انقالبی مارکس 





پس.از.مرگ.مارکس،.بار.مسئولیت.سنگین.رهبری.جنبش.بین.المللی.
کمونیستی.تماما.بر.دوش.انگلس.افتاد..

اوج.گیری.نوین.جنبش.کارگری.با.تاســیس.عمومی.احزاب.کارگری.

در.کشــور.های.مختلف.اروپا.و.همچنین.پخش.و.انتشار.وسیع.مارکسیزم،.

شــرایط.الزم.جهت.پایه.گذاری.یک.اتحادیه.نوین.بین.المللی.طبقه.کارگر.

را.فراهــم.نمود..و.به.ایــن.ترتیب،.انترناســیونال.دوم.تحت.مراقبت.های.

شــخصی.انگلس.در.سال1889.تاسیس.شــد..پس.از.تاسیس.انترناسیونال.

جدید،.انگلس،.سرشــار.از.انرژی.انقالبی.و.مبارزه.جویی،.تمام.تحریکات.

همه.اپورتونیست.ها.را.پاسخ.گفته.و.مبارزه.ای.خستگی.ناپذیر.جهت.حفظ.
و.دفاع.از.مشی.انقالبی.و.پرولتری.مارکسیستی.را.به.پیش.برد..

۱ـمبارزهانگلسبرایتحققبخشیدنبه
اتحادنوینبینالمللیپرولتاریا

پس.از.انحالل.انترناســیونال.اول،.فکر.وحــدت.بین.المللی.پرولتاریا.

همچنــان.در.قلــب.کارگران.تمامی.کشــورها.منقــوش.و.مضبوط.بود..

درآغاز.دهه80.بعضی.ها.به.آموزگاران.انقالب.پرولتری،.مارکس.وانگلس.

پیشــنهاد.از.سرگرفته.شدن.فعالیت.های.انترناسونال.یا.برپا.ساختن.اتحادیه.

جدیــدی.را.دادند..ولی.مارکــس.و.انگلس.در.آن.زمان.عقیده.داشــتند.
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که.اوضاع.و.شــرایط.این.کار.فراهم.نیســت..آنها.همیشــه.مسئله.تاسیس.

انترناسیونال.جدیدی.را.در.رابطه.با.سطح.آگاهی.پرولتاریا.و.نیازهایی.که.

حالت.و.نحوه.گسترش.مبارزه.طبقاتی.مطرح.می.نمود،.مورد.ازریابی.قرار.

می.دادند..انگلس.می.نویسد:.»انترناســیونال.آینده....کمونیستی.خواهد.

بــود.و.مطلقا.اصول.ما.را.بــه.نمایش.در.خواهد.آورد.«1.انگلس.باشــور.

بســیار.چه.در.زمینه.تئوری.و.چه.در.زمینه.تشکیالتی.دست.بکار.تدارک.
انترناسیونال.دیگری.شد.

پــس.از.مرگ.مارکس،.انگلــس.تمام.کارهایی.را.که.وی.نتوانســته.

بــود.در.حیاتش.به.پایان.برســاند،.ادامــه.داد..او.به.بازبینــی.کتاب.های.

دوم.و.ســوم.سرمایه.که.بترتیب.در.ســال.های.1885.و.1894.منتشر.شد.

پرداخت..انگلس،.ضمن.بازخوانی.دســت.نویس.های.مارکس،.خالصه.ای.

از.اثر.دانشــمند.آمریکایی.ل.ه.مورگان.بنــام.»جامعه.کهن«.که.مارکس.

مالحظــات.خود.و.همچنیــن.بعضی.مطالب.مکمل.را.بــه.آن.افزوده.بود،.

یافت..انگلس.پس.از.مطالعه.این.نوشته،.دریافت.که.کتاب.مورگان.دالیل.

تازه.ای.در.تایید.و.تحکیم.ماتریالیزم.تاریخی.بدست.داده.است.و.ضروری.

دانســت.کــه.از.مطالب.عینی.مورگان.و.حواشــی.مارکس.برای.نوشــتن.

کتابــی.در.این.باره.اســتفاده.کند..این.کتاب.»منشــاء.خانواده،.مالکیت.

خصوصی.و.دولت«.بود.که.در.ســال1884.توســط.انگلس.نگاشته.شد..

انگلس،.در.این.اثر.بر.جســته.به.کمک.داده.ها.و.واقعیات.فراوان.تاریخی.

تحلیل.تئوریک،.به.وضوح.نشــان.می.دهد.که.دولت.محصول.و.نمایانگر.

خصلت.آشتی.ناپذیری.تضادهای.طبقاتی.است؛.او.در.این.اثر.که.به.کتابی.

آموزشی.بدل.شده.تشریح.و.توضیحی.از.منشاء.و.ماهیت.دولت.ارائه.داد.

که.درک.مارکسیســتی.مبارزه.طبقاتی.را.عمیق.تــر.نمود..انگلس.در.این.

اثر.ضرورت.تاریخی.دیکتاتوری.پرولتاریا.را.نشــان.می.دهد.و.همین.امر.
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حمله.ای.جانانه.و.پرتوان.علیه.اپورتونیست.های.رنگ.وارنگ.می.باشد..
انگلس،.برای.باال.بردن.ســطح.تئوریکی.مارکسیســتی.احزاب.جوان.
کارگری.و.برای.مشــخص.و.روشــن.نمودن.مرز.بین.فلسفه.مارکسیستی.
و.فلسفه.کالســیک.آلمان.و.نیز.بین.مشی.مارکسیســتی.و.اپورتونیستی،.
در.ســال.1886.»لودویگ.فوئرباخ.و.پایان.فلسفه.کالسیک.آلمان«.را.به.
رشــته.تحریر.در.آورد..او.در.این.اثر.اصول.اساسی.ماتریالیزم.دیالکتیک.
و.ماتریالیــزم.تاریخی.و.همچنین.تفاوت.ها.و.اختالفات.بنیانی.موجود.بین.
فلســفه.مارکسیستی.و.فلسفه.کالســیک.آلمان.را.مفصال.تشریح.نموده.و.
ایده.آلیزم.و.آگنوستیســیزم*.را.مورد.انتقاد.عمیقی.قرار.داده.است..این.
اثر.برجســته.علمــی.و.تئوریک.انگلس،.موقعیت.رهبری.مارکســیزم.در.

جنبش.کارگری.را.قویا.تقویت.و.مستحکم.نمود..
به.برکت.نیروی.خســتگی.ناپذیر.انگلس،.اعتبار.و.نفوذ.مارکسیزم.در.
جنبش.کارگری.هر.روز.فزونی.بیشتری.می.گرفت..جنبش.نوین.کارگری.
با.خصلت.توده.ای.اوج.گرفت.و.اشتیاق.کارگران.تمام.کشور.ها.به.تحکیم.
وحدت.بین.المللی.پیوســته.زیادتر.می.شد..در.پایان.سال.های.هشتاد.حزب.
سوسیالیســت.کارگری.آلمان.و.حزب.کارگری.فرانسه.پیشنهاد.برگزاری.

هر.چه.زودتر.یک.کنگره.بین.المللی.سوسیالیستی.را.نمودند..
در.همــان.لحظاتــی.کــه.انقالبیون.دســت.بــه.کار.تدارک.تاســیس.
انترناســیونال.جدیدی.شده.بودند،.امکان.گرایان.)Possibilistes(.فرانسه.
هم.که.در.نهان.همدســت.تریدیونینیســت.های.انگلیســی.و.آنارشیست.ها.
بودند،.با.عجله.دســت.به.کار.تدارک.ســازمان.جدیدی.به.منظور.غصب.

*آگنوستیسیزم..)غیر.قابل.شــناخت.Agnosticisme(.نظریه.ای.ایده.آلیستی.که.

بنابر.آن.کوشش.در.راه.شناخت.ماهیت.اشیاء.و.پدیده.ها.بیهوده.است.زیرا.ما.جز.ظواهر.
اشیاء.و.پدیده.را.نمی.توانیم.شناخت..
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قدرت.رهبری.در.جنبش.کارگری.شــدند..آنها.در.ســال.1889.در.لندن.

گرد.آمدند.و.در.آنجا.تصمیم.گرفته.شــد.که.حــزب.امکان.گرایان.یک.

کنگره.بین.المللی.کارگری.در.ژوئیه.همان.ســال.در.پاریس.تشکیل.دهد..

هدف.این.کنگره،.تــدارک.پایه.گذاری.یک.ســازمان.کارگری.بود.که.

در.کنترل.خود.اینها.باشــد.تا.امکان.تدوین.مشی.اپورتونیستی.و.انشعاب.
جنبش.بین.المللی.کمونیستی.را.برای.آنها.فراهم.آورد..

در.برابر.این.موقعیت.خطیر،.آیا.می.بایســت.دســت.به.بســیج.توده.ها.

برای.افشــای.اهــداف.ارتجاعی.اپورتونیســت.ها.زده.و.توطئه.آنها.را.که.

هــدف.آن.غصب.رهبری.جنبش.کارگری.بــود.درهم.کوبید.و.به.منظور.

تســهیل.گسترش.جنبش.بر.اســاس.مشــی.ای.انقالبی.و.مارکسیستی.یک.

ســازمان.بین.المللــی.پرولتاریایی.دیگر.ایجاد.نمود؟.یا.اینکه.می.بایســت.

از.مبارزه.کردن.چشــم.پوشید.و.به.اپورتونیســت.ها.اجازه.داد.که.جنبش.

بین.المللی.کارگری.را.به.بن.بست.رفرمیزم.سوق.دهند؟.چگونگی.پاسخ.به.

این.مســایل.نقش.تعیین.کننده.و.قاطع.برای.یک.جناح،.در.مبارزه.بین.دو.
طبقه.و.دو.خط.مشی.داشت..

برخی.از.رهبــران.حزب.آلمان.که.به.ماهیت.دســایس.امکان.گرایان.

پی.نمی.بردند،.در.این.لحظه.حســاس.و.تعیین.کننده،.رفتاری.سازشکارانه.

در.پیش.گرفتند..آنها.آشــکارا.اقدامات.مقدماتی.را.که.خود.قبال.تصمیم.

به.انجام.آن.گرفته.بودند.قطع.کرده.و.مذاکره.با.امکان.گرایان.را.شــروع.

نمودند،.و.حتی.تا.آنجا.پیش.رفتند.که.شــرکت.در.کنگره.آنها.را.توصیه.

نمودند..به.عالوه.بعضی.از.رهبران.حزب.کارگری.فرانســه.که.نسبت.به.

تحوالت.اوضاع.حساســیت.زیادی.نداشــتند.فقط.وقتی.تصمیم.به.مقابله.
گرفتند.که.دیر.شده.بود..

مســئله.خط.مشــی.و.موقعیت.هر.دو.در.میان.بود..در.این.لحظه.سخت.
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و.حیاتی.که.سرنوشــت.جنبش.بین.المللی.تعیین.می.شد..انگلس.که.در.آن.

هنگام.68.ســاله.بود،.بدون.تردید.و.درنگ.تمام.کار.های.دیگرش.را.رها.

کرده.و.»مانند.یک.مرد.جوان.به.عرصه.مبارزه.وارد.شــد.«2.او.در.آغاز.

در.راس.سوسیالیســت.های.تمام.کشور.ها.برای.افشــای.بی.رحمانه.توطئه.

امکان.گرایــان.و.ماهیــت.فرصت.طلبانه.آنها.قرار.گرفتــه.و.در.عین.حال.

روحیــه.و.طرز.فکر.آشــتی.طلب.رهبران.آلمانی.را.مورد.انتقاد.شــدید.و.

جدی.قــرار.داد..ولی.امکان.گرایان.بدون.وقفــه.فعالیت.وجنب.و.جوش.

می.نمودنــد.در.حالی.که.دیگران.همچنان.به.هوش.نیامده.و.بیدار.نشــده.

بودند..انگلس.در.این.باره.می.نویســد:.»ســاده.لوحــی.آلمانی.ها.حقیقتا.

غیرقابل.تصور.اســت.«3.انگلــس.در.این.حالت،.تمــام.نیرویش.را.برای.

مجــاب.کردن.و.متقاعد.نمودن.لیبکنشــت،.ببل.و.الفــارگ.به.کار.برد.و.

آنها.را.به.کوشــش.برای.تاسیس.انترناسیونال.دیگری.تشویق.نمود؛.او.به.

آنها.نشــان.داد.که.نباید.اصول.را.برای.متحد.شدن.با.حزب.امکان.گرایان.

رهــا.کرد..او.خود.کمر.همت.بســت.و.دســت.بــه.کاری.اقناعی.در.نزد.
نمایندگانی.که.میخواستند.در.کنگره.حریف.شرکت.کنند،.زد..

چیــزی.نگذشــت.که.لیبکنشــت،.ببل،.الفــارگ.و.دیگــران.در.اثر.

آموزشــی.که.انگلــس.به.آنها.داد،.روش.خود.را.عوض.کرده.و.شــدیدا.
مشغول.فعالیت.شدند..

»کالرازتکین«.)1933-1857(.این.زن.انقالبی.جوان.آلمانی.نیز.در.

کار.های.مقدماتی.و.تدارکاتی.کنگره.ســهم.موثری.جست..بنا.به.پیشنهاد.

انگلس.احزاب.کارگری.کشور.های.مختلف.در.فوریه1889.در.شهر.الهه.

کنفرانس.مقدماتی.برگزار.کردند.که.در.آن.تصمیم.گرفته.شــد.کنگره.

انترناسیونال.سوسیالیســتی.در.ماه.ژوئیه.در.پاریس.و.در.همان.روزی.که.

کنگره.امکان.گرایان.شــروع.به.کار.می.کند،.برگزار.شود..از.نظر.انگلس.
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برگــزاری.دو.کنگره.در.یک.روز.و.در.یک.محل.می.بایســت.»به.جهان.

نشــان.دهد.که.جنبش.واقعی.در.کجا.متمرکز.است.و.حقه.بازی.و.طراری.

درکجا.وجود.دارد.«4.انگلس.یقین.داشــت.که.مشی.انقالبی.مارکسیستی.
در.این.جدال.پیروزی.کاملی.به.دست.خواهد.آورد..

روز.چهاردهــم.ژوئیــه1889.یعنی.در.روز.صدمین.ســالگرد.انقالب.

فرانســه،.انقالبیون.واصالح.طلبان.همزمان.با.هم.دو.کنگره.متضاد.خود.را.
افتتاح.کردند..بین.این.دو.کنگره.اختالفی.بارز.وجود.داشت.

امکان.گرایان،.علیرغم.کوششهای.بی.حد.و.اندازه.ی.خود.و.عضوگیری.

بی.قاعده.و.ناجور.خود.نتوانســته.بودند.جز.مجمع.انشعابگر.کوچکی.که.

حالتی.از.غمزدگی.و.سرگشــتگی.و.رها.شــدگی.از.آن.نمودار.بود،.گرد.

آورند..غیر.از.نمایندگان.حزب.امکان.گرای.فرانســه.تنها70.نماینده.از.9.

کشــور.در.کنگره.شرکت.کرده.بودند.که.اکثر.آنها.از.تریدیونینیست.ها.

بودنــد..و.طبیعتا.غیر.ممکن.بود.که.طی.چنین.کنفرانســی.که.نمایندگی.

کارگران.تمام.جهان.را.نداشــت،.یک.ســازمان.جدید.بین.المللی.تاسیس.

نمود..توطئه.فرصت.طلبان.برای.در.دست.گرفتن.قدرت.رهبری.در.جنبش.

بین.المللی.کارگری.و.ایجاد.تفرقه.در.آن.با.شکستی.مفتضحانه.روبرو.شد..

کنگره.بین.المللی.سوسیالیستی.که.توسط.انقالبیون.برگزار.شده.بود،.

کنگره..ای.پرتحرک.و.با.شکوه.بود..در.این.کنگره.393.نماینده.کارگری.

که.از.22.کشور.اروپا.و.امریکا.به.آنجا.آمده.بودند،.شرکت.داشتند..بین.

آنها.فعالین.معروف.و.رهبران.برجســته.جنبش.کارگری.بســیار.بودند.و.

همین.امر.به.کنگره.خصلتی.عمیقا.معرف.و.نمایندگی.داشــتن.کارگران.

جهان.را.می.داد..پرچم.های.ســرخ.بسیار.و.همچنین.عکسی.از.مارکس.در.

سالن.کنگره.نصب.شــده.بود؛.بر.روی.پالکارت.های.درون.این.سالن.این.

شعارها.نوشته.شــده.بود:.»کارگران.تمام.کشورها.متحد.شوید!«،.»خلع.
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ید.اقتصادی.و.سیاســی.طبقه.سرمایه.دار!.مالکیت.اشتراکی.ابزار.تولید!«..

لیبکنشت،.ببل،.وایالن،.الفارگ.و.دیگر.رهبران.معروف.احزاب.مختلف.

کارگری.به.ریاســت.کنگره.انتخاب.شــدند.و.و.لیبکنشت.بعنوان.رییس.

اجرایی.کنگره.برگزیده.شــد..در.جریان.همین.کنگره.بود.که.تاســیس.
انترناسیونال.دوم.اعالم.شد..

بــا.این.وجود.مبــارزات.حاد.و.شــدیدی.میان.دو.خط.مشــی.در.این.

کنگره.انقالبی.درگیر.شــد..از.همان.آغاز.اجالســیه،.بعضی.از.نمایندگان.

اصرار.داشــتند.که.برای.وحدت.جنبش.بین.المللی.کارگری،.به.هر.قیمتی.

که.شــده.این.کنگره.را.با.کنگره.امکان.گرایان.یکی.و.متحد.ســازند..این.

پیشــنهاد.با.مخالفت.قاطعانه.نمایندگان.زیادی.روبرو.گشــت..و.لیبکنشت.

در.ســخنرانی.خود.به.درســتی.تمام.خاطرنشان.ســاخت:.»وحدت.به.هر.

قیمت.اشــتباه.اســت؛.تنها.مصوبه.ای.که.توســط.نمایندگان.کنگره.دیگر.

تصویب.شــده.باشــد.و.کلیه.اعضای.کنگره.ما.نیز.آنرا.مورد.تایید.قرار.

دهند.می.تواند.امید.و.امکان.یکی.شــدن.دو.کنگره.را.فراهم.نماید.«.این.

پیشنهاد.لیبکنشت.مورد.تایید.قرار.گرفت..ولی.کنگره.امکان.گرایان.این.

شــرط.را.رد.کرد.و.در.جواب،.یک.رشته.تقاضای.های.غیر.منطقی.مطرح.

نمود.که.طبیعتا.توســط.رهبران.انترناسیونال.دوم.رد.شد..بدین.ترتیب.بود.
که.دسیسه.فرصت.طلبان.با.شکست.مواجه.گشت..

انگلس.که.مشــغول.باز.بینی.کتاب.سوم.»سرمایه«.بود،.نتوانست.در.

کنگره.شــرکت.جوید،.ولی.از.نزدیک.تمام.جریان.آنرا.تعقیب.می.نمود..

او.موقعی.که.شــنید.بعضی.ها.متحد.شــدن.بالشــرط.دو.کنگره.را.توصیه.

می.نماینــد،.ایــن.هوشــدارباش.را.داد:.»وحدت،.در.شــرایطی.منطقی.

و.عقالیــی.کامال.خوب.اســت.ولی.این.که.خصوصا.بعضــی.از.افراد.در.

بیــن.ما.بــا.برپا.کردن.هو.و.جنجال.خواســتار.وحدت.می.شــوند،.چیزی.
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جز.دغل.کاری.و.خدعه.و.فریب.نیســت.«5.پس.از.شکست.طرح.وحدت.

امکان.گرایان،.انگلس.که.از.این.امر.خوشحال.شده.بود.در.نامه.ای.خطاب.

به.ف.ا.سورژ.نوشت:.»آشتی.دهندگان.احساساتی.عزیر.ما.بعنوان.پاداشی.
برای.همه.ابراز.دوستی.فقط.اردنگی.ای.دریافت.داشتند.«6.

کنگره.پاریس.انترناســیونال.دوم.قطعنامه.ای.کــه.برد.عظیم.تاریخی.

داشت.تصویب.نمود:.کنگره.برای.بزرگداشت.خاطره.مبارزه.قهرمانانه.ای.

که.کارگران.شیکاگو.در.اول.مه1886.به.منظور.کسب.روز.کار.8.ساعته.

انجــام.دادند،.اول.می.را.روز.جشــن.عمومی.کارگــران.تمام.جهان.یعنی.

جشن.بین.المللی.کارگران.تعیین.نمود..کنگره.از.پرولتاریای.تمام.کشور.ها.

دعوت.نمود.تا.هر.ســاله.در.این.روز.تظاهرات.عظیمی.برای.کســب.روز.

کار.هشــت.ســاعته.و.اجراء.نمودن.مصوبات.کنگره.پاریس.برپا.نمایند..

از.آن.زمان،.روز.اول.ماه.مه.جشــن.مبارزه.و.وحــدت.پرولتاریا.و.مردم.
زحمتکش.تمام.جهان.گردید..

نقش.محرکه.ای.که.کنگره.پاریس.در.جنبش.کارگری.ایفا.نمود.سریعا.

ثابت.شــد.و.پرولتاریای.تمام.کشور.ها.صمیمانه.به.فراخوان.»بزرگداشت.

اول.ماه.مه«.پاسخ.دادند..اول.ماه.مه1890.تظاهرات.پرشکوه.و.پرصالبتی.

در.بسیاری.از.شــهر.های.فرانســه،.آلمان،.ایتالیا،.بلژیک،.هلند،.اتازونی،.

سوئد.و.نروژ.انجام.شد..انگلس.که.در.آنزمان70.سال.داشت.در.این.روز.

در.راهپیمایی.تظاهرات.کارگران.لندن.شــرکت.جست..انگلس.در.شرح.

این.تظاهرات.با.شور.و.وجدی.سرشار.چنین.می.نویسد:.»پرولتاریای.اروپا.

و.آمریکا.از.نیروهای.جنگی.خود.که.برای.اولین.بار.دریک.ارتش.و.زیر.

یک.پرچم.بسیج.شده.بود.سان.می.بینند.....نمایش.این.روز.به.سرمایه.داران.

و.زمینداران.تمام.کشور.های.نشــان.داد.که.کارگران.تمام.کشور.ها.واقعا.
متحد.می.باشند.«7.
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2ـمبارزهانگلسعلیهاپورتونیزمراستو»چپ«
دردورهاولانترناسیونالدوم

انترناسیونال.دوم.از.عناصری.بسیار.متفاوت.و.ناهمگون.ترکیب.یافته.

بود..در.این.ســازمان.هم.مارکسیســت.های.انقالبی.و.هم.آنارشیســت.ها.و.

رفرمیست.های.گوناگون.پیدا.می.شد؛.و.همین.مسئله.وجود.مبارزات.حاد.
و.شدید.را.در.درون.آن.توضیح.می.دهد..

انترناســیونال.دوم.طی.دوره.اول.خود.یعنی.از.زمان.تاســیس.تا.سال......

1896.ســه.کنگره.دیگر.برگزار.نمود..دومین.کنگره.در.اوت.1891.در.

بروکســل،.ســومین.آن.در.اوت.1893.در.زوریخ.و.چهارمین.کنگره.در.
ژوئیه.1896.در.لندن.برگزار.شد..

انترناسیونال.دوم.در.اوایل.کار.فعاالنه.علیه.آنارشیزم.مبارزه.نمود..پس.

از.شکست.کمون.پاریس.در.حالی.که.سرمایه..داری.در.حال.گذار.به.مرحله.

امپریالیزم.بود،.خرده.بورژوا.های.ورشکســته.بسیاری.به.صفوف.پرولتاریا.

پیوســته.و.آنرا.وسعت.بخشــیدند..آنها.ایدئولوژی.غیرپرولتری.خود.را.

نیز.به.همراه.آورده.و.بدین.ترتیب.نفوذ.آنارشــیزم.را.در.جنبش.کارگری.

تســهیل.نمودند..در.آن.دوره.آنارشیســت.ها.به.ویژه.از.سندیکالیست.های.

فرانســوی،.»جوانان«.آلمـان.و.تعـداد.زیـادی.از.طرفـداران.آنارشــیـزم.

که.در.هلند،.اتریش،.ایتالیا،.اســپانیا.و.ســوئیس.وجـود.داشتنـد.ترکیب.
یافته.بودند..

آنارشیست.ها.آزادی.مطلق.خیالی.و.تساوی.مطلق.را.برای.فرد.مطالبه.

می.کردند..آنها.دشمن.دیکتاتوری.پرولتاریا.بودند.و.لزوم.تشکیل.احزاب.

قهرآمیــز.را.در.هــر.موقع.برای.انجام.انقالب.توصیــه.می.نمودند..آنها.با.

کار.حســاس.و.ظریف.نفوذ.در.توده.ها.و.نیز.با.هر.مبارزه.قانونی.مخالفت.
میورزیدند..
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این.عقاید.آنارشیســتی.به.جنبش.انقالبی.کــه.در.آن.زمان.در.مرحله.

مقدماتی.گردآوری.نیروها.بود.به.شــدت.صدمه.وارد.می.ساخت..حزب.

کارگری.تا.وقتی.که.شرایط.الزم.برای.قیام.آماده.نشده،.باید.برای.پیشبرد.

کار.خود.از.شرایط.قانونی.استفاده.کند:.اگر.حزب.مبارزه.قانونی.را.رها.

کند.و.فعالیــت.پرتوان.تبلیغاتی.و.تشــکیالتی.را.در.میان.کارگران.قطع.

نماید،.خود.را.با.خطر.از.دســت.دادن.روابط.محکم.و.نزدیکی.که.آنرا.با.

توده.ها.پیوند.می.زند،.روبرو.ساخته.است..همانطور.که.لنین.این.مطلب.را.

خاطرنشان.می.ســازد،.جریان.آنارشیستی.»به.بهانه.احتراز.از.سیاست.بازی.

اطاعــت.و.تبعیت.طبقه.کارگر.را.از.سیاســت.بورژوایــی.بدنبال.خواهد.
آورد.«8.

مبارزه.علیه.آنارشــیزم.در.دوره.اول.انترناسیونال.دوم.روی.سه.مسئله.

متمرکز.بود:.اول.مســئله.مبارزات.اقتصادی.روزمره:.آنارشیســت.ها،.با.

اعتقاد.به.اینکه.این.نوع.مبارزه.وقت.تلف.کردن.اســت،.رها.ســاختن.هر.

شکلی.از.این.نوع.مبازه.را.توصیه.می.نمودند؛.دوم.در.مورد.مسئله.شرکت.

در.مبارزات.پارلمانی:.آنارشیســت.ها.بی.هیچ.تحلیلی.اعالم.می.کردند.که.

این.نوع.شــرکت.خیانت.به.انقالب.می.باشد؛.و.باالخره.در.مورد.محکوم.

ســاختن.میلیتاریزم.و.برخــوردی.که.باید.در.مقابل.جنــگ.اتخاذ.نمود:.
آنارشیست.ها،.از.پیش.با.هر.جنگی.مخالفت.می.نمودند..

در.طــی.دو.کنگره.انترناســیونال.که.در.بروکســل.و.زوریخ.برگزار.

شــد،.مســایل.اصلی.که.در.دســتور.کار.قرار.گرفته.بود.نشانی.از.مبارزه.

برعلیه.آنارشیزم.در.برداشت..لیبکنشت.و.ببل.پیشنهادات.انحرافی.و.غلط.

آنارشیســت.ها.را.مستدال.رد.کرده.و.پیشــنهادات.خو.را.که.اکثرا.صحیح.

بودند.مطرح.ساختند..کنگره.لندن.که.در.سال1896.برگزار.شد.جلوه.گاه.
پیروزی.کامل.مبارزه.بر.ضد.آنارشیزم.بود..
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با.این.وجود،.گرایشــی.گرایش.دیگری.را.پنهان.می.ســاخت..در.آن.

حال.که.جناح.انقالبی.انترناســیونال.دوم.علیه.آنارشیزم.مبارزه.می.کرد.و.

بر.آن.پیروز.می.شد،.هشیاریش.را.در.برابر.اپورتونیزم.راست.از.دست.داده.

بود..بعضی.از.رهبران.حــزب.آلمان.که.از.موفقیت.های.مبارزات.قانونی.

سرمست.و.گیج.شــده.بودند،.به.هیج.چیز.دیگر.غیر.از.جلب.آرای.بیشتر.

و.کســب.اکثریت.در.رایشتاگ.]مجلس.شــورای.آلمان[.نمی.اندیشیدند..

موضع.راســتگرایانه.آنها.بی.وقفه.تقویت.می.شــد.و.چیزی.نگذشــت.که.
موجی.سرکش.و.واقعی.از.جریان.فرصت.طلبی.راست.را.باعث.گشت..

زمانی.که.انترناســیونال.دوم.ایجاد.شــد،.انگلس.69.ســال.داشت؛.و.

علیرغــم.این.بــا.اراده،.مبارزه.جویی.و.جدیتی.کــه.مخصوص.انقالبیون.

است،..بی.وقفه.برای.حفظ.اصول.انقالب.پرولتری.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.

مبــارزه.نمود..انگلس.در.این.مبارزه.توجه.ویژه.ای.به.حزب.آلمان.مبذول.

می.داشت.و.تیر.های.خود.را.خصوصا.به.سمت.اپورتونیزم.راست.و.همین..

طور.چپ.موجود.در.درون.این.حزب.هدف.گیری.می.نمود..چون.حزب.

سوســیال.دمکرات.آلمان.قدیمی.ترین.و.با.نفوذترین.حزب.در.آن.زمان.

بــود،.از.اعتبار.و.حیثیت.واالیی.نیز.برخوردار..بود.و..به.همین.علت.خط.

.مشــی.ای.را.که.پیش.می.گرفت.قویا.بر.کل.جنبش.بین.المللی.کمونیستی.

تاثیر.میگذارد..بنابر.این.نقد.اپورتونیزم.درون.این.حزب.در.عین.حال.نقد.

اپورتونیزم.در.تمام.انترناســیونال.دوم.محســوب.می.شد؛.برعکس.کمک.

نمودن.به.حزب.برای.گســترش.بیشتر.خود.بر.اساس.مشی.صحیح،.فراهم.

نمودن.امکان.برای.گســترش.مجموعه.جنبش.بین.المللی.کارگری.به.شمار.
می.رفت..

حزب.سوســیال.دمکرات.آلمان،.به.برکت.رهبری.مارکس.و.انگلس،.

پــس.از.گذاشــتن.از.آزمایشــات.ســخت.دوران.»قانون.اســتثنایی.علیه.
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سوسیالیســت.ها«.جنبش.کارگری.آلمان.را.هدایت.نمود.و.امکان.کســب.

موفقیت.های.شــایانی.را.به.آن.داد..بیســمارک.در.مــارس1890.مجبور.

به.کناره.گیری.شــده.بود.و.در.ماه.اکتبر.قانون.اســتثنایی.ابطال.و.نســخ.

گردید؛.و.این.شکســت.سیاست.ارتجاعی.بیســمارک.بود.که.سعی.بر.آن.

داشــت.تا.جنبش.کارگری.را.با.به.کار.بردن.زور.سرکوب.نماید..طبقات.

حاکمــه،.برای.حفظ.ســلطه.خود.روش.خود.را.تغییر.داده.و.سیاســت.به.

اصطالح.لیبرال.رفرم.اجتماعی.را.پیش.گرفتند:.تعطیل.روز.یکشــنبه.برای.

اســتراحت،.ممنوع.بودن.کار.کودک.در.ســنین.تحصیل،.محدود.نمودن.

ســاعت.کار.روزانه.به.یازده.ســاعت.و.دادن.مرخصی.بــه.زنانی.که.تازه.

زاییده.اند..آنها.]طبقات.حاکمه[.امیدار.بودند.که.به.وســیله.این.سیاســت.

فریینده.صفوف.طبقه.کارگری.را.به.فســاد.کشانده.و.در.آن.ایجاد.تفرقه.
نمایند.

پیروزی.های.پرولتاریا.و.تغییر.روش.طبقات.حاکم.موجی.از.عقاید.و.

انگلس و ببل خالل کنگره انترناسیونال دوم در زوریخ ۱۸۹۳
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افکار.اپورتونیستی.در.حزب.بوجود.آورد..از.یک.طرف.اپورتونیست.ها.

چپ.یعنی.»جوانان«.و.از.طرف.دیگر.اپورتونیست.های.راست.که.ولمار.

نماینده.و.معرف.آنها.بود.سر.بر.آوردند..انگلس.در.عین.اینکه.»جوانان«.

را.مــورد.انتقاد.قرار.می.داد،.قاطعانه.علیه.اپورتونیزم.راســت.که.هر.روز.

بیشتر.از.پیش.تبدیل.به.گرایش.عمده.در.درون.حزب.آلمان.می.شد،.حمله.
میبرد..

»جوانان«.که.اکثر.دانشجو،.دانشگاهی.و.نویسنده.جوان.بودند.خود.

را.تئوریســین.و.رهبران.حزب.میخواندند..آنها.در.پس.جمله.پردازی.های.

چپ.به.طرزی.جنون.آمیز.برداشــت.های.تاکتیکی.مایل.به.آنارشیزم.خود.

را.ترویج.و.توصیه.می.نمودند..آنها.ضرورت.مبارزات.قانونی.حزب.را.رد.

کرده.و.با.این.امر.که.حزب.از.موقعیت.قانونی.خود.برای.کار.ترویجی،.

تبلیغی.و.تشــکیالتی.استفاده.نماید.مخالفت.می.ورزیدند.و.حزب.را.متهم.

می.نمودند.که.اشــتباهاتی.در.مورد.خط.مشــی.مرتکب.شده.است..آنها.با.

تغییر.فاحش.اصول.تاکتیکی.مارکسیزم،.دست.به.فعالیت.های.ماجراجویانه.

جدا.از.توده.زده.و.با.براه.انداختن.شــایعات.دروغین.اظهار.می.داشتند.که.

اصــول.عمل.آنها.با.اصول.انگلس.مطابقت.دارد..انگلس.این.تاکتیک.های.

شــرم.آور.را.یک.سره.تقبیح.نمود.و.نشان.داد.که.تئوری.آنان.مارکسیزمی.

اســت.که.بیرحمانه.قلب.شده.و.عمل.کامال.جدا.از.توده.آنها.»قادر.است.

کــه.قوی.ترین.حزب.را.که.شــمار.اعضایش.میلیون.ها.نفر.باشــد.در.زیر.

خنده.کامال.سزاوار.تمام.دشمنان.ما.دفن.سازد.«9.انگلس.بلندپروازی.های.

احمقانه.»جوانان«.برای.رهبر.شــدن.را.نیز.افشــاء.نمود.و.اظهار.کرد.که.

آنها.فقــط.»آموزش.دانشــگاهی«.دید.ه.اند.و.فاقــد.خصایص.فداکاری.

صادقانه.در.راه.و.خدمت.طبقه.کارگر.می.باشند.و.نمی.خواهد.به.صفوف.

مبارزین.معمولی.بپیوندند..انگلس.اعمال.جاهالنه.این.جوانان.روشنفکر.را.



208 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

مورد.انتقاد.قرار.داد.و.خاطرنشان.ساخت:.»آنهایی.که.در.دانشگاه.تربیت.

شــده.اند.باید.بدانند.که.بیش.از.آنچه.که.می.توانند.به.کارگران.بیاموزانند.

باید.از.آنها.یاد.بگیرنــد.«10.بخش.بزرگی.از.اعضای.جناح.»جوانان«.در.

اثــر.انتقادات.و.کمکی.که.انگلس.ســخاوتمندانه.و.بی.مضایقه.در.اختیار.

آنها.نهاد.اشتباهات.خود.را.اصالح.نمودند..ولی.سردسته.های.آنها.همچنان.

بر.روی.مواضع.خود.با.لجاجت.پافشاری.می.نمودند.و.دست.به.فعالیت.های.

انشــعابگرانه.ای.می.زدند.که.سرانجام.به.اخراج.آنها.از.حزب.منجر.شد..از.
این.زمان.به.بعد.نفوذ.»جوانان«.به.تدریج.از.بین.رفت..

اپورتونیزم.راســت.که.ولمار.).Vollmar(.ســرکردگی.آنرا.به.عهده.

داشــت.در.آنزمان.دیگر.به.صودت.گرایشی.بسیار.خطر.ناک.تر.در.درون.

حزب.در.آمده.بود..گ.ه..ولمار.در.خانواده.یک.کارمند.اداری.مونیخی.

بدنیا.آمد..او.در.موقع.جنگ.فرانســه.و.پــروس.ارتش.را.ترک.کرده.و.

در.ســال.1875.به.جنبش.سوســیال.دمکرات.پیوســت..از.سال.1879.تا.

1880.وظیفه.نگارش.روزنامه.»سوســیال.دمکــرات«.که.حزب.آنرا.در.

زوریخ.منتشر.می.ساخت.به.عهده.او.گذارده.شد..ولمار.بعد.از.الغای.قانون.

استثنایی.در.ســال.1899،.سیاست.لیبرال.طبقات.حاکمه.را.مورد.ستایش.

و.تحســین.قرار.داد..او.با.معرفی.کردن.تغییر.تاکتیکی.طبقات.حاکمه.به.

منزله.تجلی.»دوســتی.واقعی.نسبت.به.کارگران«.و.بمثابه.»عملی.منطبق.

بــا.مناقع.تمامی.خلق«،.به.ســتایش.از.آنها.پرداخت.و.اعتقاد.داشــت.که.

نتیجتا.حزب.پرولتری.با.تمام.وجود.به.»حسن.نیت«.طبقات.حاکمه.درود.

بفرســتد!.او.با.تمام.قوا.پارلمانتاریزم.را.می.ســتود.و.بــا.انقالب.قهرآمیز.

مخالفــت.می.ورزید..ولمار.مدعی.بود.کــه.پرولتاریا.می.تواند.»از.طریق.

پارلمانی.به.تمام.اهدافش.دســت.یابد«..این.مشــی،.مشــی.اپورتونیستی.

راست.و.ضد.مارکسیســتی،.خیانت.به.پرولتاریا.بود..با.این.وجود.در.اثر.
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پشتیبانی.بخشــی.از.رهبران.حزب.چون.برنشتین،.کائوتسکی.و.شرکا.از.

ولمار.نه.به.موقع.با.او.مخالفتی.شد.و.نه.مورد.انتقاد.قرار.گرفت،.برعکس.

ولمار.موفق.شد.که.نفوذ.خود.را.بیش.از.پیش.توسعه.دهد..حتی.لیبکنشت.

نیــز.فریب.او.را.خورد.و.به.غلط.امکان.گذار.مســالمیت.آمیز.را.پذیرفت.

و.انقالب.قهرآمیز.را.رد.کرد..همه.ی.اینها.نشــان.می.دهد.که.اپورتونیزم.
راست.دیگر.به.خطر.عمده.در.درون.حزب.بدل.گردیده.است..

انگلــس.به.خوبی.خصلت.بســیار.خطرنــاک.اپورتونیزم.راســت.را.

تشــخیص.داده.بــود..به.همین.دلیــل.در.عین.مبارزه.با.آنارشــیزم،.عمده.

نیرویش.را.بر.علیه.اپورتونیزم.راســت.متمرکز.ساخت..او.در.فاصله.شش.

مــاه.یعنی.از.ژانویه.تا.ژوئن1891.با.انرژی.شــگفت.آور.و.حفظ.قاطعانه.

پرچم.انقالب.پرولتری.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.با.سه.تدبیر.و.اقدام.قاطع.و.

مهم.ضربه.ای.کاری.به.جریان.اپورتونیستی.راست.وارد.آورد.و.از.اصول.
انقالبی.مارکسیزم.دفاع.نمود..

نخســتین.اقدامــی.کــه.از.طرف.انگلس.اتخاذ.شــد.کوشــش.در.راه.
شناساندن.سند.درخشان.مارکس.یعنی.»نقد.برنامه.گتا«.به.عموم.بود..

در.اکتبــر.1890.در.کنگره..هال.حزب.آلمان،.پــس.از.بحث.درباره.

نکاتــی.که.در.کنگره.ارفورت.در.همان.ســال.مطرح.شــده.بود،.تصمیم.

گرفته.شــد.که.برنامه.جدیــدی.برای.جایگزینی.برنامــه.قدیمی.»برنامه.

گتا«.تدوین.شــود..انگلس.برای.فهماندن.جوهر.و.برد.انتقادی.که.توسط.

مارکس.علیه.الســالی.ها.در.ســال.های70.به.عمل.آمده.بود.و.به.منظور.از.

بین.بردن.کامل.نفوذ.این.جریان.و.تعیین.برنامه.ای.صحیح.در.زمینه.سیاسی.

و.تئوریکی.تصمیم.گرفت.که.»نقد.برنامه.گتا«ی.مارکس.را.رسما.منتشر.

سازد..ولی.کائوتسکی.ســعی.نمود.با.توسل.به.هر.وسیله.ای.جلو.این.کار.

را.بگیرد..کائوتســکی.در.اثر.پا.فشاری.و.سرسختی.انگلس.مجبور.شد.که.
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»نقد.برنامه.گتا«ی.معروف.مارکس.را.ـ.که.مدت.15.ســال.در.کشــوی.

میــزی.مانده.بــودـ.در.ژنویه1891.در.»نویه.زایــت«.]عصر.جدید[.که.
نشریه.تئوریک.حزب.سوسیال.دمکرات.آلمان.بود.منتشر.سازد..

انتشــار.این.کتاب.بین.تمام.اپورتونیســت.ها.ولوله.وحشــت.افکنده.

و.موجــب.ایجــاد.عکس.العمل.هــای.قــوی.در.درون.حزب.آلمان.شــد..

کائوتســکی.در.این.امر.تا.آنجــا.پیش.رفت.که.در.نشــریه.حزب.فریاد.

برداشــت:.»نقد.نظر.مارکس.در.مورد.الســال،.نقطه.نظر.حزب.سوسیال.

دمکرات.آلمان.نیســت.«.نمایندگان.حزب.نیز.از.پشت.تریبون.رایشتاگ.

)مجلس(.اعالم.نمودند:.»حزب.سوســیال.دمکرات،.در.مورد.دیکتاتوری.

پرولتاریا.شریک.قول.و.برداشت.مارکس.نیست.«.حتی.لیبکنشت.تصدیق.

کرد:.»اعضای.حزب.سوسیال.دمکرات.آلمان.نه.مارکسیست.هستند.و.نه.

الســالی،.آنها.سوسیال.دمکرات.هســتند.«.این.موضع.گیری.ها.انگلس.را.

تشــویق.به.پا.فشــاری.در.انتقاد.از.جریان.فرصت.طلبانه.موجود.در.درون.
حزب.نمود..

دومین.اقدامی.که.از.طرف.انگلس.در.مارس1891.بمناسبت.بیستمین.

ســالگرد.کمون.پاریــس.به.عمل.آمد.انتشــار.مجدد.»جنــگ.داخلی.در.
فرانسه«.بود.که.او.مقدمه.ای.نیز.بر.آن.افزوده.بود..

انگلــس.در.این.مقدمه.بر.روی.اهمیت.فراوانی.که.به.دســت.گرفتن.

اســلحه.برای.پرولتاریا.در.برداشت.پا.فشاری.نمود..این.امر.مقابله.مستقیم.

با.اپورتونیزم.راست.در.درون.حزب.بود.که.مخالف.کسب.قدرت.توسط.

نیروی.مسلح.بودند..طبقات.حاکمه.پیوســته.در.جدال.های.عظیم.طبقاتی.

بیــن.انقالب.و.ضد.انقالب.از.ســالح.های.خود.برای.ســرکوب.انقالب.و.

حفــظ.ســلطه.ارتجاعی.خود.اســتفاده.نموده.اند..»بنابر.این،.خلع.ســالح.

کارگــران،.برای.بورژواهایی.که.بر.مســند.قدرت.هســتند.اولین.وظیفه.
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اســت.«11.در.نتیجه،.پرولتاریا.فقط.با.در.دست.گرفتن.اسلحه.های.انقالبی.

برای.مقابله.با.ســالح.های.ضد.انقالب.اســت.که.می.تواند.پیروز.شود..در.

نظر.لنین.جمعبندی.که.توســط.انگلس.داده.شــده.اســت.»مختصر.و.در.

عین.حال.گویاســت..به.عمق.مســئله.ـ.به.همان.نحوی.که.در.مسئله.دولت.

مطرح.می.شــود.)آیا.طبقه.تحت.ستم.اســلحه.دارد؟(.بطور.قابل.ستایشی.

پی.برده.شــده.اســت.«12.پرولتاریا.برای.اینکه.قادر.به.رها.ساختن.خود.

شــود..باید.قــدرت.کهن.دولت.را.درهم.شکســته.و.قــدرت.نوین.واقعا.

دمکراتیکی.را.جایگزین.آن.ســازد..این.قدرت.جدید.دولتی،.دقیقا.همان.

دیکتاتوری.پرولتاریاســت..انگلس.وحشــتی.را.که.دیکتاتوری.پرولتاریا.

در.دل.اپورتونیست.های.راست.ایجاد.می.کرد.به.شدت.و.با.صالبت.مورد.

ســرزنش.قرار.می.داد..»سوســیال.دمکرات.های.نادان.تازگی.ها.باشنیدن.

کلمه.دیکتاتوری.پرولتاریا.دچار.وحشــتی.ســودمند.می.شــوند..خوب.

آقایــان،.مایلید.بدانید.که.این.دیکتاتوری.حالــت.چه.چیزی.را.دارد؟.به.
کمون.پاریس.نگاه.کنید..آن.دیکتاتوری.پرولتاریا.بود.«13

انگلس.پس.از.انتشار.»نقد.برنامه.گتا«.و.تجدید.چاپ.»جنگ.داخلی.

در.فرانســه«.بدون.اعتنا.به.خستگی.جسمانی.و.بیماری.ای.که.او.را.تحلیل.

میبرد،.وارد.جدال.تازه.ای.شــد..او.در.پایان.ژوئن1891.آخرین.اقدام.از.

سه.اقدامش.را.با.نوشــتن.»نقد.طرح.برنامه.سوسیال.دمکرات.در1891«.

که.اثر.معروفیســت،.به.موقع.اجراء.گذارد..لیبکنشت.پس.از.کنگره..هال.

قلم.بدست.گرفت.تا.طرح.برنامه.جدیدی.را.بریزد.و.آنرا.در.کنگره.بعدی.

حزب.که.قرار.بود.در.ماه.اکتبر1891.در.ارفورت.برگزار.شــود.به.بحث.

بگذارد..در.نیمه.ماه.ژوئن.انگلس.این.طرح.را.دریافت.داشت..قضاوت.او.

در.مورد.این.طرح.این.بود.که.اگرچه.تعداد.زیادی.مفاهیم.اپورتونیســتی.

را.هنــوز.در.خود.حفظ.کرده.اســت.ولی.کمی.مترقی.تر.از.»برنامه.گتا«.
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می.باشــد..انگلس.به.منظور.وارد.ساختن.ضربه.ای.به.اپورتونیزم.راست.در.

درون.حــزب.آلمان.و.جهت.آنکه.به.این.حزب.امکان.تدوین.برنامه.خود.

را.برپایه.ای.مارکسیســتی.بدهد،.»نقد.پیش.نویس.برنامه.حزب.سوســیال.

دمکرات.سال1891«.یا.»نقد.طرح.برنامه.ارفورت«.را.نوشت.و.در.آن.به.

نظریه.مارکسیســتی.انقالب.قهرآمیز.و.دیکتاتوری.پرولتاریا.استناد.جسته.

و.در.آن.بســنده.نمود..لیبکنشــت.پس.از.دریافت.انتقادات.و.پیشنهادات.

انگلس،.فقط.بخشی.از.آنها.را.پذیرفته.و.پس.از.اینکه.در.پیش.نویس.خود.

اصالحاتــی.اجمالی.نمود،.و.برای.اینکــه.در.مجموعه.حزب.مورد.بحث.

قــرار.گیرد.آنــرا.در.ژوئیه1891.در.فورورتس.]به.پیــش[،.که.روزنامه.

رسمی.حزب.بود.منتشر.ساخت..بعضی.از.مسئولین.هیات.تحریری.نشریه..

»نویه.زایت«.نظر.دادند.که.برنامه.ای.که.منتشــر.شــده.دارای.نقایص.و.

کمبود.هــای.فراوانیســت..آنها.به.نوبه.خود.طرح.برنامه.جدید.را.منتشــر.

ساختند.که.پس.از.بحث.و.حک.و.اصالح.آن.در.کنگره.ارفوت.به.اتفاق.

آراء.مــورد.تصویب.قــرار.گرفت..برنامه.ارفورت.نســبت.به.برنامه.گتا.

گامی.به.جلو.محســوب.می.شــد؛.این.برنامه.معرف.اصل.مشخصه.نابودی.

حتمی.ســرمایه.داری.و.پیروزی.سوســیالیزم.است.و.تصریح.می.نماید.که.

پرولتاریا.برای.تغییر.جامعه.باید.قدرت.را.بدست.بگیرد..با.این.همه.برنامه.

ارفــوت.هنوز.کمبود.های.مهمی.داشــت؛.بعنوان.مثال.این.برنامه.مســئله.

اساســی.دیکتاتوری.پرولتاریا.را.مطرح.نســاخته.بود..به.همین.دلیل.»نقد.

پیش.نویس.برنامه.ارفورت«.خــود.برنامه.را.نیز.در.بر.می.گرفت.و.چون.

تمام.احزاب.عضو.انترناســیونال.دوم.برنامه.ارفورت.را.به.منزله.سرمشق.

و.نمونــه.پذیرفتــه.بودند،.نقد.انگلس.که.متوجه.مفاهیم.و.برداشــت.های.

اپورتونیستی.این.برنامه.بود.انتقادی.به.گرایش.های.اپورتونیستی.مجموعه.
بین.الملل.دوم.نیز.محسوب.می.شد..
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اقدامات.ســه.گانه.ای.که.توسط.انگلس.به.عمل.آمد،.مثل.بمب.بر.سر.

اپورتونیزم.راســت.منفجر.شد.و.پیشرفت.جنبش.بین.المللی.کمونیستی.را.

تسریع.نمود..اگر.انترناسیونال.دوم.در.اوایل.فعالیت.هایش.توانست.به.طور.

عمده.و.در.مجموع.مشــی.ای.مارکسیســتی.را.به.مورد.اجراء.گذارد،.اگر.

اپورتونیزم.نتوانست.در.آن.گسترش.یابد،.بیش.از.همه.در.اثر.مجاهدت.و.
سرسختی.انگلس.در.مبارزه.علیه.آن.بود..

3ـانگلسومسئلهدهقانی
انگلــس.برای.حفــظ.اصــول.انقــالب.پرولتاریایــی.و.دیکتاتوری.
پرولتاریا.دســت.به.مبارزه.سختی.علیه.خط.مشــی.اپورتونیستی.در.مورد.
مســئله.دهقانی.در.داخل.احزاب.فرانســه.و.آلمان.زد..مارکس.و.انگلس،.
با.حرکت.از.منافع.انقالب.پرولتاریایی.پیوســته.اهمیت.فراوانی.به.مسئله.
دهقانی.می.دادند..ولی.احزاب.مختلف.انترناســیونال.دوم.از.این.مســئله.
شناخت.کم.و.ناکافی.داشتند.و.به.آن.اهمیت.نداده.بودند..گسترش.سریع.
سرمایه.داری.در.اوایل.سال.های70.موجب.ورشکستگی.و.نابودی.دهقانان.
بیشــماری.گردیده.بود.و.دو.قطبی.شدن.دهقانان.خصوصا.در.کشور.هایی.
با.تراکم.زیاد.جمعیت.روســتایی.چون.فرانسه.و.آلمان.کامال.مشهود.بود..
نفرت.دهقانان.از.حاکمین.خود،.مدام.فزونی.می.گرفت.و.جنبش.دهقانی.
اوج.تازه.ای.می.یافت،.تنها.در.این.موقع.بود.که.احزاب.انترناسیونال.دوم.
کم.کم.به.این.مســئله.عالقمند.شده.و.به.بحث.پیرامون.یک.برنامه.ارضی.

حزبی.پرداختند..
رهبران.احزاب.فرانسه.و.آلمان.مسئله.دهقانی.را.نه.از.موضع.پرولتری.
بلکه.از.زاویه.افزایش.آرای.خود.در.انتخابات.پارلمانی.مورد.مطالعه.قرار.
می.دادنــد..از.اینرو.آنها.در.قبــال.دهقانان.سیاســتی.فرصت.طلبانه.اتخاذ.
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نمودند..حزب.کارگری.فرانسه.در.کنگره.های.خود.در.مارس.سال1892.

و.نانت.به.ســال1894.برنامه.ارضی.جناح.گدیســت.که.آشکار.نظریات.

مرتجعانه.ای.چون.دفاع.از.مالکیت.روستایی،.تولید.کوچک.فردی.و.حتی.

اســتثمار.کشــاورزان.ثروتمند.را.تبلیغ.می.نمود.مورد.تصویب.قرار.داد..

حزب.سوســیال.دمکرات.آلمان.نیز.همچنان.درک.و.برداشــت.غلطی.از.

مســئله.دهقانی.داشت..و.باز.در.ســال1894.در.کنگره.فرانکفورت.یک.

برنامــه.ارضی.مطرح.نمود.که.به.حمایت.اقتصادی.کشــاورزان.ثروتمند.

گرایش.داشت.و.به.کشــاورزان.منفرد.انجام.اقداماتی.را.به.منظور.نجات.

آنها.از.خطر.ورشکســتگی.وعده.می.داد..این.برنامه.بحث.شــدیدی.را.در.

کنگــره.دامن.زد..ولمار.برای.دفاع.از.برداشــت.های.اپورتونیســتی.خود.

برنامه.نانت.را.بعنوان.نمونه.و.سرمشــق.ذکر.نمــود.و.به.دروغ.ادعا.کرد.

که.این.برنامه.مورد.تایید.مســتقیم.انگلس.قرار.گرفته.اســت..انگلس.در.

قبال.این.وضع.وظیفه.خود.دید.که.علنا.برنامه.نانت.و.مشــی.اپورتونیستی.

راست.ولمار.را.مورد.انتقاد.قرار.دهد..او.در.نامه..ای.که.به.هیئت.تحریریه.

»فورورتس«.]به.پیش[.نوشــت،.اظهار.داشــت.که.اطالعی.که.ولمار.در.

مورد.او.داده.کامال.دروغ.اســت..وی.در.این.نامه.همچنین.متذکر.شــده.

اســت.که.به.هیچ.وجه.من.الوجوه.برنامه.را.مورد.تاییــد.قرار.نداده.بلکه.

برعکس.آنرا.رد.نموده.اســت..انگلس.سیاســت.ارضــی.ولمار.را.»خیلی.
دست.راستی.تر.از.سیاست.ارضی.خرده.بورژواها«14.می.خواند..

انگلس.برای.افشــاء.و.انتقاد.از.مشی.و.سیاست.فرصت.طلبانه.احزاب.

فرانسه.و.آلمان.در.باره.مســئله.دهقانی،.و.بخاطر.روشن.نمودن.تئوری.و.

سیاســت.مارکسیســتی.در.مورد.این.مســئله.و.به.منظور.آموزش.احزاب.

کارگری.کشــورهای.مختلف.اروپا.و.کمک.به.آنها.در.حل.صحیح.مسئله.

دهقانی،.در.ســال.1894.کتاب.خود.را.به.نام.»مســئله.دهقانی.در.فرانسه.
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و.آلمان«.منتشر.ســاخت..این.کتاب.حمله.بیرحمانه.ای.به.مشی.ارتجاعی.
فرصت.طلبان.راست.در.مورد.مسئله.دهقانی.می.باشد..

تغییر.دادن.دهقانان.به.ارتش.متحد.انقالب.یا.وســیله.قرار.دادن.اتحاد.

آنها.برای.کسب.آرای.بیشتر؟.پاسخ.به.این.سوال.در.آن.دوره.مسئله.حیاتی.

و.تعیین.کننده.در.مبارزه.بین.دو.مشــی.در.باره.مسئله.دهقانی.بود..انگلس.

مشی.غلطی.که.مســئله.دهقانی.را.در.مدار.مبازرات.پارلمانتاریستی.طرح.

می.کرد.به.شدت.مورد.انتقاد.قرار.داد..او.خاطرنشان.می.سازد.که.دهقانان.

بخش.بســیار.مهمی.از.جمعیت،.از.تولید.و.از.قدرت.سیاسی..اند«15.و.این.

مسئله.در.کشــور.هایی.که.اقتصاد.کشاورزان..خرده.پا.در.آن.غالب.است.

بیشــتر.صادق.است..اگر.احزاب.انقالبی.دست.به.بسیج.و.تشکیل.دهقانان.

نزنند،.ارتجاع.احتماال.آنها.را.فریب.داده.و.از.آنها.اســتفاده.خواهد.نمود..

تجربه.انقالب.1848.فرانســه.و.سپس.کمون.پاریس.وسیعا.نشان.داده.که.

پیروزی.جنبش.انقالبی.کارگری.بدون.پشــتیبانی.توده..های.دهقانی،.غیر.

ممکن.خواهد.بود..اگر.ناپلئون.سوم.توانست.قدرت.را.برای.خود.متصور.

ســازد،.درســت.به.این.دلیل.بود.که.توانســت.حمایت.دهقانان.را.بدست.

آورد..فرصت.طلبان.راست.چون.ولمار.تنها.به.منظور.رام.ساختن.دهقانان.

برای.جلب.آرای.آنها.و.خدمت.به.مشــی.اپورتونیستی.خود.پی.در.پی.به.

آنها.وعده.می.دادند..انگلس.به.درســتی.خاطرنشــان.می.سازد:.»به.نفع.ما.

نیست.که.دهقانان.را.برای.امروز.و.فردا.جلب.نماییم.برای.اینکه.امروز.و.

فردا.که.آنها.ببینند.ما.به.وعده.های.مان.عمل.نکرده.ایم،.ما.را.ترک.خواهند.

گفــت.«16.باید.بر.طبق.اصول.پرولتری.عمــل.کرده،.دهقانان.را.به.انجام.

انقالب.پرولتری.تحت.رهبری.طبقه.کارگر.بکشانیم؛.در.عین.حال.تنها.راه.

تضمین.پیروزی.انقالب.برای.طبقه.کارگر.متحد.ســاختن.دهقانان.به.گرد.

خود.و.ایجاد.اتحادی.مســتحکم.بین.کارگران.و.دهقانان.اســت..انگلس،.
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برای.انجام.این.کار،.فراخوانی.به.احزاب.کشــور.های.مختلف.فرســتاد:.

»برای.این.که.حزب.قدرت.سیاســی.را.بدست.آورد،.ابتدا.باید.از.شهر.به.

روســتا.رفته.و.به.قدرتی.در.روستا.تبدیل.گردد.«17.بدین.ترتیب.دهقانان.

که.»نخســتین.هنگ.های.ارتش.پروس.را.تشــکیل.می.دهند،.سوسیالیست.

می.شــوند.و.نتیجه.این.امر.جابجایی.قوا.می.باشد.که.خود.انقالبی.را.در.بر.
خواهد.داشت.«18.

آیا.می.بایست.خط.مشی.طبقه.کارگر.را.حفظ.نموده.و.اتحاد.مستحکم.

کارگران.و.دهقانان.را.ایجاد.نمود.یا.می.بایســت.تمامی.دهقانان.را.بی.هیچ.

فرق.و.تمایزی.متحد.ســاخت؟.جواب.به.این.سوال.نیز.در.آن.دوره.یکی.
دیگر.از.مسایل.مهم.مبارزه.بین.دو.مشی.در.مورد.مسئله.دهقانی.بود..

اپورتونیست.های.احزاب.فرانسه.و.آلمان.بدون.تحلیل.طبقات.مختلف.

موجود.در.روســتا.به.نحوی.غلط.»ائتالف.تمام.عناصر.تولید.کشاورزی«.

را.توصیــه.می.نمودند..انگلس.با.اســتفاده.از.روش.مارکسیســتی.تحلیل.

طبقات.ســاخت.اقتصادی.و.اعتبار.سیاســی.طبقات.مختلف.در.روستا.های.

فرانســه.و.آلمان.را.در.آن.دوره.مورد.مطالعه.اصولی.قرار.داده.و.مشــی.

طبقاتی.و.اصول.سیاســی.بنیادی.را.که.احزاب.کارگری.می.بایست.برای.
رهبری.نمودن.دهقانان.دنبال.کنند،.تدوین.نمود..

انگلس.متذکر.می.شود.که.جمعیت.روستایی.در.آلمان.به.چندین.قشر.

تقســیم.می.شــود:.کارگران.کشاورزی،.کشــاورزان.خرده.پا،.کشاورزان.

متوسط،.کشاورزان.بزرگ.و.غیره..چون.کارگران.کشاورزی.پرولتاریای.

روســتا.هســتند.بنابر.این.حزب.باید.آنها.را.متحد.ســاخته.و.به.آنها.تکیه.
نماید..

کشــاورزان.خرده.پا.)مالکین.زمین.های.کوچک.یا.مزرعه(،.اکثریت.

عظیم.جمعیت.روســتایی.فرانســه.و.آلمان.را.تشــکیل.می.دهند..آنها.در.



217 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

شرایط.بدی.زندگی.می.کنند.که.هر.سال.از.سال.پیش.بدتر.می.شود..بنابر.

این.کشــاورزان.خرده.پا.پرولتاریای.آینده.هستند.و.احزاب.سوسیالیستی.

می.بایست.برای.بوجود.آوردن.امکان.پیروزی،.آنها.را.جذب.خود.نموده.
و.اتحاد.محکمی.بین.کارگران.و.دهقانان.به.وجود.آورند.

انگلس.به.تحلیل.وضعیت.دهقانان.متوســط.جنــوب.آلمان.پرداخت..

موقعیت.آنها.در.سیستم.ســرمایه.داری.بسیار.نا.مستحکم.و.متزلزل.بوده.و.

ممکن.اســت.در.هر.لحظه.به.صفوف.دهقانان.خرده.پــا.تنزل.یایند.و.این.

امــر.وحدت.با.آنها.را.نیز.ممکن.می.ســاخت..و.اما.در.باب.دهقانان.کالن.

یا.دهقانان.ثروتمند.می.شــد.در.موقع.معینی.با.آنهــا.اتحادی.علیه.بزرگ.

زمینداران.برقرار.کرد..ولی.در.مورد.این.دسته.اخیر.]بزرگ.زمینداران[.

انگلس.متذکر.می.شــود.که.آنها.باید.هدف.حمله.انقالب.باشــند.و.زمانی.

که.حزب.سوسیال.دموکرات.قدرت.را.بدست.گرفته.باید.به.همان.نحوی.

که.کارخانجات.را.از.دســت.مالکین.آنها.بدر.آورده.و.به.تصرف.خود.در.
میاورد،.باید.زمینهایی.را.نیز.که.این.زمینداران.دارند.تصرف.کند..

درمورد.مســئله.دهقانی،.شــعاری.که.اپورتونیســت.ها.مبنی.بر.متحد.

ساختن.همه.عناصر.تولیدی.در.روستا.طرح.می.نمودند.در.واقع.به.دفاع.از.
سیستم.استثمار.مزدوری.در.روستا.منتهی.می.شد..

مسئله.مهم.دیگری.که.در.مبارزه.بین.دو.مشی.در.مورد.مسئله.دهقانی.

در.آن.دوران.مطرح.گشت.چنین.بود:.آیا.می.بایست.دهقانان.را.در.طریق.

سوســیالیزم.هدایت.نمود.و.در.پیشرفت.پا.فشــاری.نمود.و.با.برگشت.به.

عقب.مخالفت.ورزید.یا.می.بایســت.دهقانان.را.به.تعقیب.راه.سرمایه.داری.
واگذاشت؟.

احزاب.آلمان.و.فرانســه.در.برنامه.های.کشاورزی.خود.برداشت.های.

کامال.نادرســتی.را.نشــر.و.ترویج.نموده.بودند:.آنها.این.میل.رقت.آور.و.
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ترحم.انگیزی.که.دهقانان.را.تشویق.می.نمود.تا.به.هر.قیمتی.خواستار.حفظ.

تکه.کوچک.زمین.خود.برای.فرار.از.نابودی.در.شــرایط.ســرمایه.داری.

بشوند.بعنوان.نفع.اساسی.آنها.تلقی.می.نمودند..آنها.به.این.غریزه.مالکیت.

که.عمیقا.در.دهقانان.ریشــه.دارد.تن.در.داده.و.معتقد.بودند.که.حتی.پس.

از.کســب.قدرت.توسط.طبقه.کارگر،.می.باید.مالکیت.خصوصی.را.حفظ.

کــرده.و.از.تولید.کوچک.و.حتی.اســتثمار.دهقانان.کالن.حمایت.نمود..

همــه.ی.اینها.نه.تنها.پوچ.و.مهمل.بلکه.ارتجاعــی.بود.و.در.جهت.مخالف.

برنامــه.حزب،.اصول.سوسیالیســتی.و.قوانین.تکامــل.اجتماعی.حرکت.

می.کــرد..از.نظر.انگلس.تضاد.گریزناپذیری.بین.اصول.سیوسیالســتی.از.

یک.ســو.و.مالکیت.خصوصی،.تولید.کوچک.و.اســتثمار.کار.مزدوری.

از.ســوی.دیگر.وجود.داشت..این.»کوشــش.در.حمایت.مالکیت.ارضی.

کشــاورزان،.از.آزادی.آنها.حمایت.نمی.کند،.بلکه.فقط.از.شــکل.خاصی.

از.بردگــی.او.پشــتیبانی.می.نماید؛.و.وضعیت.]برزخــی[.را.که.در.آن.نه.

می.توان.مرد.و.نه.زیســت.طوالنی.می.ســازد.«19.جای.شــکی.نیست.که.

در.شــرایط.ســرمایه.داری.تولید.بزرگ.ضرورتا.تولید.کوچک.را.خرد.

می.کند.به.همان.نحوی.که.لوکوموتیو.ارابه.را.خرد.ساخت..به.همین.دلیل.

کوشــش.در.نجات.کشاورزان.با.حمایت.از.ملک.کوچک.آنها.نه.تنها.در.

تئوری.ارتجاعیست،.بلکه.در.عمل.نیز.غیر.قابل.اجرا.می.باشد؛.این.بدترین.
خدمتیست.که.می.توان.به.دهقانان.نمود..

بنابر.این.راه.خروج.از.این.مشــکل.در.چیســت؟.انگلــس.معتقد.بود.

کــه.طبقــه.کارگر.نمی.تواند.در.شــرایط.ســرمایه.داری.مانــع.نابودی.و.

ورشکســتگی.دهقانان.شــود.و.دهقانان.نمی.توانند.از.شیوه.عقب.مانده.و.

محقرانه.تولیدکنندگان.کوچــک.بگریزند.مگر.آنکه.برای.انجام.انقالب.

قیام.نمایند،.با.طبقه.کارگر.برای.ســرنگونی.سرمایه.داری.متحد.شوند.و.با.
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کمک.قدرت.سیاســی.طبقه.کارگر،.دهقانان.را.در.راه.تعاون.سوسیالستی.

سوق.دهند..انگلس.در.این.مورد.قبال.در.یکی.از.نامه.هایش.به.ببل.در.سال.

1886.متذکر.شــده.بود.که.تولید.تعاونی،.حلقــه.کلیدی.و.تعیین.کننده.
گذار.به.طرف.اقتصاد.کمونیستی.است..

چگونــه.می.توان.کشــاورزان.را.بــه.راه.تولید.تعاونی.سوسیالیســتی.

کشــاند؟.انگلس.معتقد.بود.که.برای.جلب.آنها.در.تعاونی.ها،.باید.بر.روی.

اصل.داوطلبانه.تاکید.نموده.و.با.دادن.کمک.و.نمونه.و.سرمشــق.این.کار.

را.انجام.داد..از.نظر.او.به.هیچ.وجه.نباید.با.توســل.به.زور.از.کشــاورزان.

خرده.پا.سلب.مالکیت.نمود،.بلکه.تولید.و.مالکیت.تعاونی.های.کشاورزی.

را.باید.جایگزین.تولید.و.مالکیت.فردی.نمود،.به.هیچ.وجه.نباید.از.نیروی.

قهری.در.مورد.آنها.اســتفاده.نمود.بلکه.باید.نمونه.و.کمک.دولتی.به.آنها.

ارائه.داد..بدین.گونه.می.توان.کشــاورزان.را.به.راه.وســیع.انقالب.سوق.

داد..در.حالی.که.اپورتونیســت.ها.کاری.جز.کشــاندن.دهقانان.به.عقب.و.
کشاندن.آنها.به.بن.بست.محقر.و.فالکت.بار.سرمایه.داری،.نمی.کنند.

این.اثر.انگلس.ضربه.کاری.ای.به.مشــی.اپورتونیستی.در.مورد.مسئله.

دهقانی.در.انترناسیونال.دوم.وارد.نمود.و.تئوری.مارکسیستی.را.در.مورد.

اتحاد.میان.کارگران.و.دهقانان.را.بسط.داده.و.معرف.راهنمای.پر.ارزشی.
به.احزاب.کارگری.برای.رهبری.جنبش.دهقانی.بود..

۴ـمرگفردریشانگلس
از.1894.وضــع.ســالمتی.انگلس.پی.در.پی.رو.بــه.وخامت.نهاد..در.
بهار1895.بیماری.او.شــدید.شد.و.پزشک.سرطان.پیشرفته.مری.را.در.او.
تشــخیص.داد..با.اینکه.انگلس.اغلب.از.درد.بیماری.اش.عذاب.می.کشــید.
ولــی.همچون.همیشــه.تا.آخرین.نفس.از.دل.و.جان.بــرای.آرمان.انقالبی.
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پرولتاریای.بین.المللی.کار.کرد.و.مبارزه.نمود..او.همچنان.به.مالقات.رفقا.

و.همرزمانــی.که.بــه.دیدار.او.میامدند.ادامه.مــی.داد.و.به.منظور.یاری.و.

تشویق.آنها.در.امر.پیشبرد.مبارزات.انقالبی.شان.همچنان.با.آنها.به.مکاتبه.
ادامه.می.داد..

بیمــاری.او.بیــش.از.پیــش.وخیم.تــر.می.شــد.و.علم.پزشــکی.دیگر.

نمی.توانســت.کاری.برای.او.انجــام.دهد.و.انگلس،.ایــن.آموزگار.کبیر.

پرولتاریــا.در.روز.پنجم.ژوئن.ســال.1895.دم.فروبســت..خبر.درد.آور.
مرگ.انگلس،.پرولتاریای.سراسر.جهان.را.به.عزا.نشاند..

رفقایش.بنابر.آخرین.خواســت.او.تشــییع.جنازه.اش.را.ســاده.ولی.با.

شــکوه.برگزار.نمودنــد..نماینــدگان.پرولتاریا.و.تمام.دوســتانی.که.از.

سراســر.جهان.آمده.بودند.در.این.مراسم.شرکت.جستند.که.از.میان.آنها.

لیبکنشــت.و.ببل.از.حزب.آلمان؛.الفارگ.از.حزب.فرانسه،.النور.مارکس.

و.ا..اولینــگ.که.جنبــش.کارگری.را.در.انگلســتان.رهبری.می.کردند.و.

همچنین.چندین.نماینده.از.بلژیک،.روســیه.و.ایتالیا.را.می.توان.برشمرد..

همان.طور.که.انگلس.خواســته.بود.جسدش.را.ســوزاندند.و.خاکسترش.

را.در.کنار.ســاحل.»ایســتبورن«.که.در.زمان.حیاتش.مایل.به.استراحت.

در.آنجــا.بود،.در.دریــا.ریختند..زندگی.انگلس،.زندگانی.ای.سرشــار.از.

مبــارزات.و.نبردهای.انقالبی.بود..او.که.با.مارکــس.پرچم.کبیر.انقالب.

پرولتری.را.مصممانه.برافراشــته.بود،.با.روحیه.ای.جسورانه.و.انقالبی.در.

برابــر.همه.ی.جهان.نابــودی.گریزناپذیر.و.حتمی.بــورژوازی.و.پیروزی.

محتوم.پرولتاریا.را.اعالم.نمود..فلســفه.و.اقتصاد.سیاسی.مارکسیستی.ای.

کــه.او.و.مارکس.خلق.کرده.بودند.و.همچنین.تئوری.سوســیالیزم.علمی.

به.پرولتاریا.راه.انقالبی.برای.نجات.از.اســتثمار.و.ســلطه.سرمایه.را.نشان.

می.دهد..مارکس.و.انگلس.پیوسته.خود.را.در.صفوف.اول.مبارزات.قرار.
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دادند؛.آنها.در.عین.حال.هم.رزمندگان.انقالبی.پرولتاریی.و.هم.آموزگاران.

کبیــر.پرولتاریا.بودنــد..انگلس.همراه.مارکس.اتحادیه.کمونیســت.ها.را.

ایجاد.نمود.و.شــخصا.در.انقالب.1748.اروپا.شرکت.جسته.و.در.صفوف.

قیام.کنندگان.نبرد.نمود..او.همره.مارکس.انترناســیونال.اول.را.بنیان.نهاد.

و.به.کار.تاسیس.و.ســاختن.احزاب.کارگری.همت.گماشت.و.با.قاطعیت.

بر.روی.اصول.بی.هیچ.گذشــتی.علیه.همه.اشکال.اپورتونیزم.مبارزه.نمود..

پس.از.مرگ.مارکس،.انگلس.به.وظیفه.اش.در.مورد.راهنمایی.و.آموزش.

سوسیالیســت.های.اروپا.ادامه.داد..او.مبارزات.برجســته.و.شایان.توجهی.

علیه.اپورتونیزم.چپ.و.راســت.انجام.داده.و.از.مارکســیزم.دفاع.نموده.

و.آنرا.بســط.داد.و.احزاب.کارگری.کشــور.های.مختلف.اروپا.و.آمریکا.

را.جهت.تاســیس.انترناســیونال.دوم.که.امکان.گسترش.و.توسعه.صفوف.
انقالبی.پرولتاریای.بین.المللی.را.فراهم.نمود،.رهبری.کرد..

نــام.انگلس.همراه.با.نام.مارکس.پیوســته.در.قلب.کارگران.سراســر.

جهان.معرف.سمبل.انقالب،.سمبل.سوســیالیزم.و.کمونیزم.است..انگلس.

در.آخرین.ســال.های.حیاتش.آخرین.اثر.مارکس.یعنی.کتاب.اول.و.دوم.

ســرمایه.را.بازبینی.نمــود..او.خود.نیز.آثار.برجســته.ای.چون.»وضعیت.

طبقه.کارگر.در.انگلستان«،.»آنتی.دورینگ«،.»منشاء.خانواده،.مالکیت.

خصوصی.و.دولت«،.»لودویگ.فوئرباخ.و.پایان.فلسفه.کالسیک.آلمان«.

و.آثار.بســیار.دیگــری.برای.پرولتاریــا.بجای.گذارد..ایــن.آثار.میراث.

تئوریک.با.ارزشــی.است.و.نقش.بسیار.مهمی.در.اشاعه.مارکسیزم.و.دفاع.

از.آن.ایفاء.نموده.اســت..کتاب.انگلس.بنام.»دیالکتیک.طبیعت«،.زمینه.

جدیدی.در.تاریخ.فلســفه.گشــود..انگلس.مطالب.زیادی.در.مورد.مسایل.

نظامی.نوشــت.و.از.این.طریق.عقاید.و.نظریات.مارکس.را.در.این.زمینه.
وسعت.بخشید..
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انگلس.نیز.همچون.مارکس،.با.پشــتیبانی.از.مبارزات.ملل.تحت.ستم.و.

با.افشای.بی.رحمانه.اســتعمارگران،.صمیمیانه.با.آنها.همراهی.و.همدردی.

می.نمــود..او.در.حیاتش.با.عالقه.ای.شــدید.مبــارزات.انقالبی.خلق.چین.

را.دنبال.کرده.و.پشــتیبانی.فراوان.و.دلگرمی.هــای.زیادی.به.آن.می.داد..

هنگامی.که.دومین.جنگ.تریاک.در.ســال.1856.آغاز.شد.انگلس.اعمال.

راهزنانه.و.تبلیغات.دروغ.امپریالیزم.انگلســتان.را.افشاء.نموده.و.خصلت.

عادالنه.بودن.نبرد.مردم.چین.را.نشان.داد؛.او.همچنین.تجاوزات.تزار.های.

قدیم.را.علیه.مردم.چین.افشاء.و.محکوم.نمود..همه.ی.اینها.پشتیبانی.مهمی.
از.مبارزه.انقالبی.و.ضد.امپریالیستی.خلق.چین.محسوب.می.شود.

انگلــس.دارای.اطالعات.وســیعی.بــود..مارکس.اغلــب.در.مورد.او.

میگفت.که.و.یک.دایره.المعارف.زنده.است..کمک.او.به.جنبش.بین.المللی.

کارگری.غیر.قایل.تقویم.بوده.اســت..ولی.او.هیچگاه.نه.از.دانش.خود.و.

نه.از.اعتبار.و.نفوذ.خود.مغرور.و.متفرعن.نمی.شــد..احزاب.سوسیالیستی.

کشــور.های.مختلف.که.همه.او.را.بعنوان.رهبر.خود.قبول.داشــتند،.او.را.

تقدیــس.می.نمودنــد.و.از.او.مواظبت.می.کردند.ولی.او.پیوســته.تکرار.

می.کرد.که.همه.این.چیزها.را.باید.مدیون.مارکس.بود..او.از.خود.بعنوان.

»ویلون.دوم«.مارکسیزم.نام.میبرد.و.میفزود:.»من.کاری.جز.درو.کردن.

عــزت.و.افتخاری.که.مردی.بســی.برزگتر.از.مــن.ـ.کارل.مارکس.ـ.آنرا.

کاشــته.بود.انجام.نداده.ام.«.بنابر.این.تنها.کاری.که.از.من.برمیآید.اینست.
که.مابقی.زندگی.ام.را.صرف.خدمت.به.پرولتاریا.نمایم.«20

انگلس.همرزم.صمیمی.مارکس.بود.و.تمام.زندگی.اش.را.وقف.آرمان.

رهایی.پرولتاریای.بین.المللی.نمود..لنین.درباره.او.می.نویسد:.»انگلس.پس.

از.دوستش.مارکس.)که.در.سال1882.در.گذشت(.برجسته.ترین.دانشمند.

و.آمــوزگار.پرولتاریای.معاصر.سراســر.جهان.متمدن.بــود.«21.دکترین.
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پــر.ارج.مارکس.و.انگلس.و.روحیه.مبارزاتی.آنها.برای.همیشــه.در.قلب.

پرولتاریا.و.خلق.های.زحمتکش.سراسر.جهان.جای.گرفته.است؛.و.ما.را.بر.

آن.میدارد.تا.پیوسته.و.به.طور.خستگی.ناپذیر.در.انجام.وظایف.انقالب.تا.
کسب.پیروزی.بکوشیم.

یادداشتهایفصلششم:
1. جلد2،.ـ انگلس،. و. مارکس. آثار. منتخب. سورژ«،. به. »نامه.ای. انگلس:.

ص554
2. لنین:.مقدمه.بر.ترجمه.روسی.کتاب.»نامه.های،.بکر.دی.یت..ژن،.انگلس،.ـ

مارکس.و.دیگران.به.سورژ.و.دیگران«،.منتخب.آثار،.جلد2،.ص369.
3. جلد37،.ـ انگلس،. و. مارکس. آثار. مجموع. سورژ«،. به. »نامه. انگلس:.

ص231
4. دمکراسی.ـ انگلس–سوسیال. و. »مارکس. سورژ«،. به. »نامه. انگلس:.

آلمان«،.ص234.
5. همانجا،.ص234ـ
6. انگلس:.»نامه.ای.به.سورژ.به.تاریخ20/7/1889«ـ
7. مارکس.و.انگلس:.»مانیفست.حزب.کمونیست«،.ص22ـ
8. لنین:.»آنارشیزم.و.سوسیالیزم«،.جلد5،.ص234ـ
9. مارکس.و.انگلس:.»پاسخ.به.هیئت.تحریریه.ساشیش.آربیتر.زایتونگ.ـ

»سوسیال.دمکراسی.آلمان«،.ص258
10. همانجا،.ص259-258ـ
11. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص3-4ـ
12. لنین:.»دولت.و.انقالب«،.ص92ـ
13. مارکس:.»جنگ.داخلی.در.فرانسه«،.ص18-17ـ
14. انگلس:.»نامه.به.لیبکنشت«،.مجموع.آثار،.جلد39،.ص330ـ
15. انگلس:.»مسئله.دهقانی.در.فرانسه.و.در.آلمان«،.منتخب.آثار،.جلد3،.ـ
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ص487
16. همانجا،.ص499-500ـ
17. همانجا،.ص488ـ
18. همانجا،.ص506ـ
19. همانجا،.ص494ـ
20. انگلس:.»نامه.ای.به.هیئت.تحریری.نشریه.بولیز.ولکس.بالنس«،.مجموع.ـ

آثار،.جلد22.
21. لنین:.»درباره.مارکس.و.انگلس«،.ص45ـ
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نامنامه:

• آلبرت.]نام.اصلی.اش.الکســاندر.مارتــن[.)1815-1895(،کارگر.
فرانسوی،.سوسیالیست،.عضو.حکومت.موقت.در.سال.1848..

• اولینگ..ادوارد،.)1851-1898(.پزشــک.انگلیسی،.نویسنده،.در.

ترجمه.جلد.اول.ســرمایه.به.انگلیسی.شــرکت.داشت.و.در.سال.1848.با.
دختر.مارکس.ـ.الینورـ.ازدواج.کرد:.

• الکســاندر.دوم.)1818-1881(،.امپراطور.روســیه.از.سال.1855.
الی.1881..

• باکونین.میخاییل.الکساندرویچ.دمکرات.و.نویسنده.سیاسی.روسی،.

در.انقالب.1848-1849.آلمان.شــرکت.کرد،.تئوریســین.آنارشــیزم،.

عضو.انترناسیونال.اول.که.به.صورت.دشمن.سرسخت.مارکسیزم.درآمد..

در.کنگره.الهه.در.ســال.1872،.بــه.علت.فعالیت.هــای.جدایی.طلبانه.از.
انترناسیونال.اخراج.شد..

• ببل–اگوســت،.)1840-1913(،.یکی.از.مبارزین.مشــهور.جنبش.

کارگری.آلمان،.از.سال.1867.اتحادیه.جمعیت.های.زحمتکشان.آلمان.را.

رهبری.کرد..از.سال.1867.عضو.پارلمان.)رایشتاگ(.بود..یکی.از.اعضا.

و.بنیانگذاران.سوسیال.– دمکراسی.در.آلمان.و.دوست.و.هم.قطار.مارکس.
و.انگلس.و.از.مبارزین.انترناسیونال.دوم.بود.

• برنشــتاین–ادوارد،.)1850-1932(،.سوســیال.دمکرات.آلمانی،.

نویســنده.سیاســی،.از.1881.تــا.1890.نویســنده.روزنامه.»سوســیال.

دمکرات«،.عضو.کنگره.های.بین.المللی.کارگری.از.سال1880.تا.1893،.

بعد.از.مرگ.انگلس،.از.یک.موضع.رفرمیستی،.تجدید.نظر.در.مارکسیزم.
را.توصیه.کرد..
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• بیســمارک–اتو،.)1815-1898(.دولت.مــرد.و.دیپلمات.آلمانی،.

نماینــده.زمینداران.کوچــک.پروس،.وزیر.پــروس.)1862-1871(.و.
صدراعظم.امپراطوری.آلمان.)1890-1871(.

• بالن–لویی،01811-1882،.سوسیالیست.خرده.بورژوا،.تئوریسین.

فرانســوی،.در.ســال.1828.عضــو.دولت.موقــت.و.رییس.کمیســیون.

لوگزامبــورگ.بــود..از.اوت.1848.بعنوان.یکی.از.رهبــران.مهاجرین.
خرده.بورژوا.در.لندن.فعالیت.داشت..

• بالنکــی.لویی–اگوســت،.)1805-1881(.انقالبــی.فرانســوی،.

کمونیست.تخیلی..در.جریان.انقالبات.1848.به.جناح.چپ.افراطی.جنبش.
پرولتاریایی.و.دمکراتیک.فرانسه.پیوست.و.سالیان.متمادی.در.زندان.بود.
• بورن–اســتفان،.)1824-1898(.کارگر.آلمانــی.و.عضو.اتحادیه.
کمونیســت.ها..در.جریان.انقالبات.1848-1849.نماینــده.رفرمیزم.در.

داخل.جنبش.کارگری.آلمان.بود.
• براک–ویلهلم،.)1842-1880(.سوسیال.دمکرات.آلمانی،.یکی.از.
پایه.گذاران.و.رهبران.حزب.کارگری.سوســیال.دمکرات.)ایزناشین(؛.و.
از.نزدیکان.مارکس.و.انگلس.که.با.هواداران.السال.سخت.مبارزه.کرد.

خرده.بــورژوای. سوسیالیســت. .،)1912-1884( بروس–بــل،.  •
فرانسوی،.رییس.جناح.اپورتونیست.حزب.بوسبیلیست.ها.

•کامفوزن–لودولــف،.)1830-1890(؛.بانکــدار.آلمانی.و.یکی.از.
رهبران.بورژوازی.لیبرال.زنان.

اتحادیه.هــای. نماینــده. .)1908-1838( ویلیام-رانــدان. گرمــر.  •

کارگری،.رفرمیســت،.با.تاسیس.انترناسیونال.اول.بعنوان.دبیرکل.انتخاب.

شــد.و.تا.سال.1886.در.این.مقام.باقی.ماند..کمی.بعد.عضو.حزب.لیبرال.
و.عضو.پارلمان.شد.



227 تاریخ جنبش کمونيستی بين المللی )جلد اول(

• دارویــن.چارلز.– روبــرت،.)1809-1882(.طبیعــی.دان.بزرگ.
انگلیسی.و.پدر.علم.تکامل..

• دمبرووســکی.چاروســالو.)1836-.1871(،.دمکــرات.انقالبــی.

لهســتانی..در.جنبش.آزادیبخش.ملی.لهســتان.در.ســالهای1860.شرکت.

کرد..ژنرال.کمــون.پاریس،.از.اول.مــاه.مه1871فرمانده.کل.نیروهای.
نظامی.کمون.بود.و.در.سنگرهای.خیابان.به.شهادت.رسید..

• دورینگ–اوژن.کارن،.)1883-1921(.فیلســوف.آلمانی،.شاگرد.

اقتصاد.عامیانه.و.مبتذل،.نماینده.سوســیالیزم.خرده.بورژوائی.و.ارتجاعی.

فلسفه.دورینگ..در.آن.واحد.هم.از.ایده.آلیزم.و.هم.از.ماتریالیزم.عامیانه.

و.هم.از.پوســیتیویزم.و.ماورای.طبیعی.الهام.می.گرفت..از.سال.1863.تا.
1877مدرس.آزاد.دانشگاه.برلین.بود..

• دونسان.– ارنست،.)1871(.یکی.از.مبارزان.کمون.پاریس.
• دونان-.فلیکس.)1871(،.یکی.از.مبارزان.کمون.پاریس..

• اوژنی.)1826-1920(.ملکه.همسر.امپراطور.ناپلئون.سوم..
• فره-تئوفیل.شارل،.)1845-1871(.انقالبی.فرانسوی،.بالنکیست،.
عضوی.کمون.پاریس،.عضو.و.سپس.رهبر.کمیته.امنیت.عمومی.و.جانشین.

دادستان.کمون؛.وی.بدست.ضد.انقالبیون.ورسای.تیرباران.شد..
• فوئربــاخ.– لودویگ،.)1804-1872(.فیلســوف.بزرگ.آلمانی،.
و.ماتریالیســت.و.بی.اعتقاد.بــه.وجود.خدا..ماتریالیــزم.فوئرباخ.علیرغم.

محدودیت.هایش،.یکی.از.منابع.فلسفه.مارکسیزم.است..
• فوریه.– شارل،.)1772-1837(.یکی.از.بزرگترین.سوسیالیست.های.

تخیلی.فرانسه..
• فردیک-گیوم.ســوم.)1770-1840(.پادشاه.پروس.از.1797.الی.

.1840
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• گوتشــالک–آندراس،.)1815-1849(پزشــک.آلمانی،.عضوی.

کمون.کولونی.اتحادیه.کمونیســت.ها،.رییس.جمعیت.کارگران.کولونی.

در.1848.او.در.مــورد.اتخاذ.تاکتیک.های.مختلــف.در.جریان.انقالب.با.
مارکس.اختالف.داشت.

• گــرون-کارل،.)1871-1887(.نویســنده.سیاســی.خرده..بورژوا.

آلمانی.در.اواســط.دهه1840..یکی.از.نمایندگان.سوسیالیزم.»ناب«.و.از.
شاگردان.پرودون.بود.

• گــد.– ژول،.)1845-1922(.یکی.از.پایه.گــذاران.و.رهبر.حزب.

سوسیالیست.فرانسه.و.انترناسیونال.دوم،.قبل.از.نخستین.جنگ.جهانی.در.

راس.جناح.چپ.انقالبی.حزب.قرار.داشــت..در.آستانه.جنگ.وارد.دولت.
بورژوائی.فرانسه.شد.

• گیزو.فرانسوا–پیر–گیوم،.)1874-1787(.دولت.مرد.و.تاریخ.دان.

بورژوازی.فرانســوی..از1840.تا.1848عمال.سیاســت.خارجی.و.داخلی.
فرانسه.را.هدایت.کرد..

• هانزمــان.– داویــد،.)1790-1864(.یکی.از.صاحبــان.صنایع.و.

بانــک.داران.بزرگ.آلمان.و.یکی.از.رهبران.بــورژوازی.لیبرال.رنانی؛.و.
وزیر.دارایی.پروس.در.سال.1848.

• هاســلمان–ویلهلم،.)1844(،.یکــی.از.رهبــران.اتحادیــه.عمومی.

کارگران.آلمان.که.به.وســیله.الســال.پایه.گذاری.شــده.بود..از.1871.تا.

1875.عضوی.هیئت.تحریریه.نشریه.»نوثر«.سوسیال.دمکرات.بود.و.از.

تاریخ.1875.عضو.حزب.سوســیال.دمکرات.آلمان.شــد.و.در.سال1880.
بخاطر.فعالیت.های.آنارشیستی.اش.از.حزب.اخراج.شد..

• هگل– جورج.ویلهلم.فردریک،)1770-1831(،.فیلسوف.بزرگ.

آلمانی،.ایده.آلیســت.عینی.و.دیالکتیســین..مشــهورترین.نماینده.فلسفه.
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کالســیک.آلمان..مطالعات.مفصل.هگل.درباره.دیالکتیک.ایده.آلیست.از.

اهمیت.بســیار.زیادی.در.تاریخ.برخوردار.است..دیالکتیک.هگل.یکی.از.
منابع.مارکسیزم.است.

• هــس– موســس.،.)1812-1875(.روزنامه.نگار.آلمانــی،.یکی.از.

هگلی.های.جوان.و.پایه.گذار.و.نویســنده.نشریه.»راینیش.زایتونگ«..از.

مارکس.و.انگلس.برید.و.به.سوســیالیزم.»ناب«.پیوســت..عضو.اتحادیه.

کمونیســت.ها.بود..بعد.از.وقوع.انشعاب.در.اتحادیه.کمونیست.ها.به.جناح.

»ویلیچ– شاپر«.پیوســت..و.طی.سال.های.دهه.1850.از.هواداران.السال.
بود..

هوخبــرگ–کارل،.)1853-.1885(.روزنامه.نــگار.و.سوســیال.  •

دمکرات.دســت.راســتی.آلمانی..در.زمان.اجرای.قانون.اســتثنایی.علیه.

سوسیالیســت.ها.)1878-1906(.تاکتیک.های.انقالبی.حزب.را.نکوهش.

کرد.و.کارگران.را.به.اتحاد.با.بورژوازی.دعوت.کرد..هوخبرگ.همراه.با.

برنشتاین.و.شرام،.»کمیته.سه.نفره«.زوریخ.را.بوجود.آورد..نقطه.نظرات.

اپورتونیســتی.هوخبرگ.شدیدا.به.وســیله.مارکس.و.انگلس.مورد.انتقاد.
قرار.گرفت..

• کانــت.– امانوئــل،.)1824-1804(.فیلســوف.بــزرگ.آلمانی.و.

پدر.ایده.آلیزم.آلمان،.»کاراکتر.اساســی.فلســفه.می.کوشد.ماتریالیزم.و.

ایده.آلیزم.را.آشــتی.داده.و.ســازش.بین.آن.دو.به.وجود.آورد.و.این.دو.

جریان.مختلف.و.متضاد.فلسفه.را.در.یک.نظام.واحد.گرد.آورد.«.)لنین(..

گرایش.به.پذیرفتن.نقطه.نظرات.کانت.و.یا.آشــتی.دادن.مارکس.و.کانت.
همواره.یکی.از.ویژگی.های.رویزیونیزم.بوده.است..

• کائوتســکی–کارل،.یکی.از.رهبران.سوســیال.دمکراسی.آلمان.و.

انترناسیونال.دوم..کائوتسکی.نخست.مارکسیزم.را.پذیرفت.اما.کمی.بعد.
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آنرا.مردود.دانســت..او.یکی.از.ایدئولوگ.های.سانتریزم.یا.کائوتسکیزم.

)مجموعه.ای.از.خطرناکترین.گرایشــات.اپورتونیستی(.بود..کائوتسکی.

در.جریان.نخســتین.جنگ.جهانی.با.دفاع.از.بورژوازی.خودی،.سوســیال.

شوونیســت.شــده..و.تئوری.ارتجاعی.اولترا.امپریالیزم.را.وضع.کرد..و.
سپس.با.انقالب.سوسیالیستی.در.روسیه.و.دولت.شوروی.مخالفت.کرد..

• کریچ.– هرمان،.روزنامه.نگار.آلمانی.و.یکی.از.نمایندگان.سوسیالیزم.

»ناب«..بعد.از.ســال1840.او.گروه.سوسیالیســت.های.»ناب«.آلمان.در.
نیویورک.را.رهبری.کرد..

• الفــارگ–پ،.)1842-1911(.مبــارز.برجســته.جنبش.کارگری.

جهانی،.مبلغ.پرکار.مارکسیزم.و.عضو.شورای.عمومی.بین.الملل..الفارگ.

در.ایجاد.بخش.های.انترناسیونال.در.کشــور.های.فرانسه.)1870(،.اسپانیا.

و.پرتقال.در.ســال.1872.همکاری.نزدیک.داشــت..در.سال.1872.یکی.

از.نماینــدگان.کنگره.الهه.و.همچنین.یکــی.از.بنیانگذاران.حزب.کارگر.

فرانسه.بود..الفارگ.شاگرد.و.هم.قطار.مارکس.و.انگلس.و.داماد.مارکس.
بود..

• السال– فردیناند،.)1825-1864(.نویسنده.سیاسی.خرده.بورژوای.

آلمانی.و.وکیــل.مدافع.در.ســال.های.49-1848.در.جنبش.دمکراتیک.

زمانی.شــرکت.کرد..از.1860.به.بعد.وارد.جنبش.کارگری.شــد..السال.

یکی.از.بنیانگذاران.»انجمن.عمومی.کارگران.آلمان«.)1863(.می.باشد..

او.هوادار.اتحاد.آلمان.»از.باال«،.تحت.هژمونی.پروس.بود..وی.همچنین.
پایه.گذار.یک.گرایش.اپورتونیستی.در.جنبش.کارگری.آلمان.بود..

• لیبکنشــت–ویلهلم.)1826-.1900(.یکی.از.شخصیت.های.برجسته.

جنبش.کارگری.آلمان.و.انترناســیونال.و.یکــی.از.پایه.گذاران.و.رهبران.
حزب.سوسیال.دمکرات.آلمان.بود.
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• لونگه.– شــارل،.)1839-0903(.یکی.از.مبارزان.جنبش.کارگری.

فرانســه،.روزنامه.نگار.هوادار.پرودون.و.عضو.شورای.عمومی.بین.الملل.

اول..او.عضــوی.کمــون.پاریس.بود.و.ســپس.به.جریان.اپورتونیســتی.
پوسیبیلتیزم.پیوست.او.نیز.داماد.مارکس.بود..

• لویی– فیلیپ،.)1873-1850(.دوک.اورلنان.و.پادشــاه.فرانسه.از.
1830.الی.1848..

• مالــون.– منــوا،.)184-1893(.سوسیالیســت.فرانســوی،.عضو.

انترناســیونال.و.کمــون.پاریس...او.در.ســال.1871مهاجرت.کرده.و.به.
آنارشیست.ها.پیوست..مالون.منوا.یکی.از.رهبران.پوسیبیلیست.ها.بود..

• مالتوس.– توماس.روبرت.)1766-1834(.کشــیش.و.اقتصاددان.
انگلیسی،.او.یک.تئوری.ضد.بشری.درباره.جمعیت.را.تبلیغ.می.کرد..

• مارکس.-.الئانــور.)1855-1898(.دختر.کوچک.مارکس،.یکی.

از.نمایندگان.جنبش.کارگری.انگلیســی.و.بین.الملل..او.در.سال.1884.با.
ادوارد.اولینگ.ازدواج.کرد..

• مترتیخ–کلمــان،.)1773-1859(.شــاهزاده.و.دولت.مــرد.تجمع.

اطریشی،.وزیر.امور.خارجه.و.صدراعظم.اطریش.و.یکی.سازمان.دهندگان.
»اتحاد.مقدس«..

• میشــل– لوئیــز،.)1830-1905(.معلــم.زبان.پاریســی.و.یکی.از.

قهرمانــان.کمون.پاریس..بعد.از.شکســت.کمون.توســط.ارتش.ارتجاعی.

دستگیر.و.تبعید.شد..بعد.از.بازگشت.به.پاریس.مجددا.به.خاطر.فعالیت.های.
انقالبی.اش.دستگیر.شد..

• مورگان– لوئیز.هنری،.)1818-1881(.دانشمند.برجسته.آمریکایی.
و.تاریخ.دان.و.متخصص.جوامع.اولیه.و.معتقد.به.ماتریالیزم.خودبخودی.
• هوســت.– جوهان.جوزف،.)1846-1906(.سوســیال.دمکرات.و.
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ســپس.آنارشیست.آلمانی..وی.ایده.آنارشیستی.»تبلیغ.به.وسیله.عمل«.را.

توصیه.می.کرد.و..ترور.فردی.را.بعنوان.یکی.از.وسایل.موثر.در.مبارزات.
انقالبی.می.دانست.

• ناپلئون–بناپــارت،.)1769-1821(امپراطــور.فرانســه.)1804-.
1814و.1815(.

• ناپلئون–سوم،.)لویی.ناپلئون.بناپارت(.)1808-1873(.برادرزاده.
ناپلئون.اول،.رییس.جمهور.و.سپس.امپراطور.فرانسه..

• نیکالی.ـ.اول،.)1796-1877(.امپراطور.روسیه..
• اودجــر– ژرژ،.)1820-1877(.کفاش.انگلیســی،.رفرمیســت.و.
یکی.از.رهبران.اتحادیه.های.کارگری،.و.ی.نخســت.با.عضویت.و.ســپس.
به.ریاســت.شورای.عمومی.انترناســیونال.برگزیده.شد..در.سال.1871.با.
کمون.پاریس.مخالفت.کرد.و.شورای.عمومی.انترناسیونال.را.که.خیانتش.

را.محکوم.کرده.بود،.ترک.گفت..
• اوون.– رابرت،.)1771-1858(.یکی.از.بز.رگترین.سوسیالیست.های.

تخیلی.انگلیس..
•..پوتیه–اوژن،.)1816-1887(.شــاعر.کارگری.فرانسوی.و.سازنده.
سرود.»انترناسیونال«.که.به.صورت.سرود.مبارزاتی.پرولتاریای.بین.المللی.
در.آمده.است..او.پس.از.شکست.کمون.پاریس.به.آمریکا.مهاجرت.کرد..
بعد.از.بازگشت.به.فرانسه.عضویت.حزب.کارگری.فرانسه.را.پذیرفت..

سیاســی،. نویســنده. .)1865-1809( پیــرژوزف،. پــرودون–   •

اقتصاددان.و.جامعه.شناس.فرانسوی..او.سخنگوی.خرده.بورژوازی.و.یکی.

از.پایه.گذاران.آنارشــیزم.اســت..او.در.ســال.1844.به.نمایندگی.مجلس.
موسسان.برگزیده.شد..

• ریکاردو–دیوید،.)1772-1823(.اقتصاددان.برجســته.انگلیسی.و.
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هوادار.اقتصاد.کالسیک.بورژوایی..
• روالن–اگوست،.یکی.از.مبارزان.کمون.پاریس.

• ســن– ســیمـون– .هانـــری.)1760-1825(یکــی..از.بزرگ.ترین.
سوسیالیست.های.تخیلی.فرانسوی..

• شــاپر–کارل،.)1812-1870(.مبــارز.برجســته.جنبش.کارگری.

بین.المللی.و.آلمان..یکی.از.رهبران.»اتحادیه.درســتکاران.و.عضو.کمیته.

مرکزی.اتحادیه.کمونیست.ها..او.در.انقالب.1848-1849.آلمان.شرکت.

داشت..در.سال1850.یکی.از.رهبران.جناح.ماجراجو.و.فرقه.گرا.در.داخل.

اتحادیه.کمونیســت.ها.بود..در.سال.1856.مجددا.به.مارکسیزم.پیوست.و.
عضو.شورای.عمومی.بین.المللی.اول.شد..

•شرام–کار.اگوست،.سوسیال.دمکرات.آلمانی.رفرمیست.و.یکی.از.

نویسندگان.»ســالنامه.علوم.اجتماعی.و.سیاست.اجتماعی«.بود،.همراه.با.

هوخبرگ.و.برنشتاین.در.»کمیته.سه.نفره.زوریخ«.شرکت.داشت..بعد.از.
سال1880.حزب.را.ترک.کرد..

• اســمیت–آدام،.)1723-1790(.اقتصــاددان.انگلیســی.و.یکی.از.
نمایندگان.برجسته.اقتصادکالسیک.بورژوائی..

•استالین–ژوزف.ویاریونوویچ،.)1953-1870(..
• تی.یــر– آدولــف،.)1797-.1877(.تاریخ.نویس.بــورژوا.و.مرد.
سیاســی.فرانسوی..وزیر.کشور،.نخســت.وزیر،.رییس.قدرت.اجرایی.در.

سال1871.و.سپس.رییس.جمهور.و.جالد.کمون.پاریس..
• تروشو– لویی.ژول،)1815-1896(.ژنرال.فرانسوی.لوناپارتیست،..
رییس.دولت.دفاع.ملــی.)1870-1871(.فرماندار.کل.پاریس.در1871.
یکــی.از.جــالدان.کمون.پاریــس..در.ســال.1872.اســتعفا.داد.و.کلیه.

فعالیت.های.سیاسی.اش.را.قطع.کرد..
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• وایــالن.ماری.ادوارد،.)1840-1915(.سوسیالیســت.فرانســوی،.

بالنکیســت،.عضو.کمون.پاریس.و.شــورای.عمومی.انترناســیونال.اول..

او.یکی.از.پایه.گذاران.حزب.سوسیالیســت.فرانســه.بــود.و.در.آخر.کار.
رفرمیست.شد..

• وارلن-لویی.اوژن،.)1831-1871(.یکی.از.شخصیت.های.برجسته.

جنبش.کارگری.فرانسه،.پرودونیست.چپ.یکی.از.رهبران.بخش.فرانسوی.

بین.المللــی.اول..او.همچنین.یکی.از.اعضــای.کمیته.مرکزی.گارد.ملی.و.
کمون.پاریس.بود.و.پس.از.شکست.کمون.دستگیر.و.تیرباران.شد..

جنــاح. رهبــران. از. یکــی. .)1922-1850( ون،. ولمار–جــرج.  •

اپورتونیســت.حزب.سوسیال.دمکرات.آلمان.و.ایدئولوگ.رفرمیزم..وی.

بار.ها.به.نمایندگی.رایشــتاگ.و.مجلس.ایالتی.باوییر.برگزیده.شد..او.در.
جریان.جنگ.اول.جهانی.سوسیال.شوونیست.شد..

• ویتلینــگ-.ویلهلم،.)1808-1871(.یکی.از.نمایندگان.برجســته.

جنبش.کارگری.آلمان.از.ابتدا.و.یکی.از.تئوریسن.های.کمونیزم.مساوات.
کلیسا.و.تخیلی..

• وی.دم.یر– ژوزف.)1818-1866(.یکی.از.مبارزان.جنبش.کارگری.

آلمان.و.امریکا.و.عضو.اتحادیه.کمونیست.ها..او.در.انقالبات.49-1848.

آلمان.و.در.جنگ.های.داخلی.امریکا.بر.علیه.برده.داران.شرکت.کرد..وی.

نخستین.مبلغ.مارکسیزم.در.امریکا.و.یکی.از.دوستان.و.هم.قطاران.مارکس.
و.انگلس.بود.

• ویلیچ-اگوســت.)1810-1878(.افســر.پــروس.و.عضو.اتحادیه.

کمونیســت.ها..او.در.قیام.های.ایاالت.باد-پاالتینا.شــرکت.کرد..او.یکی.

از.رهبران.جناح.فرقه.گرا.و.ماجراجوی.بود.که.در.ســال1850.از.اتحادیه.

کمونیست.ها.جدا.شد..وی.سپس.به.امریکا.مهاجرت.کرد.و.در.جنگ.های.
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داخلی.امریکا.بر.علیه.برده.داران.شرکت.کرد.
• زتکین-کالرا.)1857-1933(.یکی.از.برجسته.ترین.شخصیت.های.
جنبش.کارگری.آلمان.و.جهان.بود..وی.نویســنده.با.اســتعداد.و.یکی.از.
پایه.گذاران.حزب.کمونیســت.آلمان.بود..در.طی.سال.ها.به.صورت.یکی.

از.سازمان.دهندگان.و.رهبران.جنبش.کمونیستی.زنان.آلمان.بود.






